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BESCHRYVINGVAN
Y S L A N D,
G R O E n;^l AND ;

S T R A A^T°^D AVIS.
Bevattende zo wel ene beflipte bepaling van de ligging en

grote van die £ilanden,als een volledige ontvouwing van hunne
inwendige gefleltenis , vuurbrakende Bergen , heete en war-
me Bronnen enz. een omilandig Bericht van de Vruchten
en Kruiden des Lands ^ van de wilde en tamme Landdie-
ïen , Vogelen en Viflciien , de Visvangft der Yslanders '^

'

en hunne onderTcheide behandeling, toebereiding en
drogen der VilTchen, voorts het getal der Inwoon- ^jj^^,

ders, hunnen Aart,Levenswyze en Bezigheden» "...

Woningen , Kledingen , Handteering , Arbeid

,

Veel oedery , Koophandel ^ Maten en Ge-
wichten 5 Huwelyks Plechtigheden , Opvoe- ,

. ,
, -^ ^

ding hunner Kinderen, Godsdienft, Ker- r,
i

kenenKerkenbeftuur,BurgerlykeRege- \,-. ; ^ .

ring. Wetten, Strafoeffeningen en wat
,',v :.r

wyders tot de kennis van een Land i iVti!

vereifcht word. •

Door den HeerJOHAN ANDERSON,
JHStw der Beide Jachten en in Leven eerffe Burgermeefier .

der vrye Keizerfyke RjksPad Hamkurz.
Verrykt met Platenen een nieuwe naauwkeurige Landkaart der

ontdekkinge, waar van in dit Werk gefprcMien word»

Uif hei Hoêgdmts vertaalt. **"* •

Doos.
J. D T.

Waar by gevoegt zyn de Verbeteringen

Door den Heer NIELS HORREBOW, '

Opgemaakt ia zyn tweejarig verblyf op Yslaiid

^ ^ fS^
Te AMSTERDAM.

ByJANvANDALE N , Boekverkoper op de Colveniersburgwal'
by de Staalflraat. 1756.
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S C H R Y V E R^
f
o veel maiën UtbyfnyzelVen iitemffigeoverwesdngg^
nomeaheb. hoedTanig d& grote Schepper des Bnhels
en der Aarde dea rykdom zynermogendheid» wysheid
en goedertierenheid zo min in de ruuwite noordelyke.
landen, als in de zagcer, zoeleren warmer geweuen
niet onbetuigt gelaten neeft ; hoedanigde wonderen der

natuur aldaar even zo overvloedig, als elders voorkomen , en den op-

merkzamen befchouwer zelfs op ene byzondere wyze, mitsdien

ook des temeer vermaken en des te krachtiger tot het loven en
Ïjryzen des Allerhoogllen aanfporen ; ja hoedanig eindelyk de men^
chen aldaar op een even zo merkwaarde , otfchoon in zich ru-

wer en als het ware bevrozener wyze , in de tot hun onderhoud en
beftaan onontbeerlyke gereedfchappen en hantering als de bequa-

mer gelegenen beter opgevoede volkeren, naar hunne omftandigne-

dén, hunne menfchelykheid betonen: heeft het my niet weinig ter

harte gegaan , daarby teffens te moeten opmerken , hoe zulks al-

les, zo wel van de inwoonders, uit hoofde hunner grove ongefchikt.

heid, als van de buitenlanders, uit hoofde hunner onverantwoorde»
lyke onachtzaamheid en verfoeyelyke geringachting , tot hier toe

niet naar behoren overwogen en derhélven niets bondigs van deze
opmerkingwaardige geweften de befchaafde waereld door den
druk bekent gemaakt is. Dit heeftmy ook des te nadrukkelyker aan-
gedreven , daarnaar , zo vele myne oimlandigl^eden toelieten , des te

vlytiger te vragen , te vorffchen , en *t gunt ik deswegeris vernam , zon-

der uitftel , om het der vergetelheid te ontrukken , op papier te brengen.

Voor weinige jaren genoot ik, door hulp van een goeden vriend,

't geluk en genoegen, by gelegenheid van de nieuwe volkplantin-

gen , ten dien tyde door de Denen niet verre van de Straat Davis
opgerecht, van die geweilen uit verfcheiden , welke aldaar een
tyd lang geweeft zyn, iets meer en beter, dan men *er tot noch
toe van wift, te vernemen en vroed te worden, 't geen ik dan ook
voornemens ben, by deze befchryving te voegen. Ten zelven tyde

en zedert heb ik my inzonderheid beyvert, van het grote en m
veelerly opzichten merkwaardig eiland Ysland , in plaats van
de verminKte, gebrekkige, verouderde en met talloze grove ver-

dichtzelen verdorven berichten , waar mede men zich tot nu toe
* 2 heeft
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VOORPEDE VAN DEN S C H R Y V E R.

heeft moeten vergenoegen, iets nieuwer, gewigtiger, volkomener
en grondiger in 't dagliclit te (lellen. Hiertoe is my de hoofd -han-

del, welke van en met dit eiland gedreven word, naar wenfchvan
dienfl: geweeft, nadien jaarlyks verfcheide fchippers, gelyk ook
enige onderkooplicden van daar met Flackvifch, Traan en derge-

lyke lynrecht naar de aan de Elvc gelegen koninglyk deenfche ves-

ting Gluckstadt komen, waarvan zich de een en andere, ver-

mits zy de medegebragto waren aan zekere kooplieden onzer ham-
burgfcne beurs verkopen , gemecnlyk , om de bedongen gelden te

ontfangcn, in perfoon te liamburi^ laten vinden. Uit dezen heb ik

de opmerkzaamflen by my ontboden en nu door veel Vragen, dan
door het vertonen van verfcheide Nuturalia uit myne geringe voor-

raad, hen genoopt, datzy, 't geen hun van den Natuurlyken
en Politik EN Toestand van dat eiland , inzonderheid van
deszelfs Zuidelyke en Oostelyke Kusten (van welke ei-

gentlyk de waren komen , waarmede met de hamburgfche kooplie-

den handel gedreven word ) mitsgaders van de aldaar plaats hebben-
de Hantering en Handel uit eige ondervinding bekent was,

my naauwkeurig en omftandig verhaalden, 't Gunt ik nu dusj van
hun te weten ben gekomen , en 't geen my ook daarenboven van
Y s L A N D zeker bekent was , heb ik in den beginnen flechts tot

myn eigen genoegen kortelyk aangetekent; naderhand echter tot

opwekking myner kinderen (op dat zy namelyk de vele grotere wel-

daden en gemakken , waarmede de milde Schenker alles goeds ons
en ons vader: boven hun naar ziel en lighaam begiftigt heeft

,

des te leven . jiogten erkennen en in de genieting derzelver tot

des te dieper eerbied en dankbaarheid aangefpoort worden) in enige

orde gebragt en met bygevoegde aanmerkmgen , uit de natuurkunde
en andere wetenfchappen ontleent , trachten op te helderen en nut-

ter te maken. Thans , nu enige vrienden , beminnaars van de na-

tuurkunde en hunnen Schepper, welke iets van myn zamenflel ge-

zien hebben , my verzekerden , dat 't zelve , wanneer het in druk
was, waarfch^TiIyk noch vele andere gelykgezinden tot een niet

onaangenaam naricht en opwekking ter navolging en verbetering naar
hunne betere gelegenheid, teffens ook tot verdere verheerlyking

van den groten Schepper , zoude konnen dienen ; heb ik , dewyl
wy daarenboven, een ieder naar zyne mate, verplicht zyn, den
roem des Allerhoogften en de verbetenng onzes naaften zo veel moge-
lyk te bevorderen , my met weinig moeite laten overreden , deze
tegenwoordige befchryving een iegelyk, die dezelve begeert te le-

zen, in handen te leveren, in deontwyfFelbare verwachting, dat

men in myn daarby geuit welmenent inzicht genoegen nemen en
de ingeflopen feilen der menfchelyke onvolmaaktheid, gelyk ook
myne omftaadigheden ten goeden houden zal.

VOOR-
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VOORBERICHT,
Vervattende het leven van den heer Burgermeefter

A N DE R S O N.

1^m

Erhooptelyk zal het den lezer aangenaam zyn , dit

werk met enige korte en ware narichten , rakende het
leven van den beroemden fchryver, verzelt te zien.

Buitenlanders zullen daardoor zyne verdienden ten

nutte van den Staat en de geleerdheid nader leren ken-
nen ; en zo vele wakkere mannen , als in zyn geluk-

kig vaderland getuigen en verwonderaars zyner roemwaaruige voor-

beeldigheid geweeft zyn,. zullen thans een klein ontwerp der om-
ïlandigheden zynes levens en verdienften alhier met des te meer ge-

noegen ontfangen , als men , met uitfluiting van alle pluimftrykery

,

niets dan waarheden , offchoon geenzints alles meld , wat tot roem
van wvlen den heer burgermeefter Anderfon (trekken kan.

De neer Jobann Anderjm werd den 14. Maart i(5'74 uit een aan-

ïienlyk geflacht geboren. Zyn vader was de heer Ammon A^ider-

Jon, een beroemd en voornaam koopman dezer (lad ; zyne moeder
Ceza^ geboren Stahleriy een vrouw, welke haar geflacht in onge-
veinsde vroomheid en zedelyke voorbeeldigheid geenzints verzaak-
te. Myn voornemen is geenzints, zynen roem uit het geflachtre-

cifter zyner voorouders te ontlenen , en zyn leven door hunne lof-

felyke bedryven een luider by te zetten , die hem overtollig waren.
Alleen zal ik zyne grootvaders en grootmoeders noemen. Zyn
grootvader van vaders zydevfSisAndreasAmmonfon, koopman en oud-
fle raadsheer te Gottenburg , uit wiens doopnaam , gelyk in Zweden
en andere noordfche landen het bekend gebruik is , des zoons ge-

flachtnaam, en uit den geflachtnaam van den vader des zoons voor-
naam gemaakt was. Zyne grootmoeder van die zyde was Gsertruidy

geboren Oluffs. Zyn grootvader van moeders zyde hetede Jobann
Stabl en was oberalter dezer ftad. Zyne grootmoeder van moe-
'derszyde v/rs Mdgdalena Lepetit, uk Frankfort aan den Main.
Met de ceboorte nam de zorge der ouders voor hunnen zoon een

aanvang. Zy beyverden zich , zyne onnozelheid voor alle verleiding

in zekerheiq te ftellen, en zyn teder vernuft met alle wetenfchap-
pen , waartoe het bequaam was , te bekleden. Boven al trachteden
zy, den zegen des Allerhoogften op hem te erlangen , enmoefthy
2ich derhalven aan een vroege Godsvrucht , als de enige bron van

3 alle



VOORBERICHT
alle heil en een eeuwig welzyn , cewennen. In zyne tedere jaren be-

fpeurde men iji hem een soedaaraighcid , vlug verftand en bNcauaam-

heid, welke voor het toekomende iets groters beloofde. Mitsdien
gaf men hem. by tyds aan het onderwys van wakkere leermeeftcrs

over ; doch zo, dat zyne oudeis hunne zorge, ter zyner opvoeding,
gelyk gemecnlyk 't gebruik is , niet lieten varen , maar door
hunne zorgvuldige oplettenheid den leerling en leermeefters des te

opmerkzamer en naarl^iger maakten. Reeds iadie.jaren, in welkQ
by velen 't begrip zich naauwlyks ontdekt , ontwikkelden zich zyne
tafenten , en had hy de latynfcne , griekfch 3 en hebreeuwfche talen

bereids in dien tya geleert» wanneer anderen naauwlyks toe hec
leren derzelve treden ; ook is bekent , dat hy zich de beide eerftgenoem-
defpraken zozeer eigen gemaakt had , alsof hy in dezelve opgevoed
was. Met deze hulpmiddelen fchikte hy zich totde Godgeleertheid;
doch zo, dat hy alvorens op de kennis van alle de delen der wys-
gc^crte en wiskunde toelag. De toenmaals beroemde Godgeleer-
den , Dr. Abraham Hinckelmarm, en de fenior JobanWincüer waren,
benevens andere geleerde mannen , aan wier afzonderlyk onderwys
men hem toevertrouwde , zyne leermeefters. 't Beiiuit , om de
kerk te dienen , werd ondertuflchon op rypelyk overwogen gronden
en niet onbiedagt verandert, gelykgfcTneeniyk plaats heeft by dezul-
ken, die van de Godgeleertheid tot de Reciitsgeleerdheid overgaan;
en gefchiede zulks op .lanraden zelfs van den Dr. Hinckelmann. Die
voorgenomen verandering wekte zyn gelukkige vlyt noch meer op,
en hy lag een nieuwe grond tot de grote wetenfchap, welke hy
werkelyk bereikt heeft.

In 't jaar 1694 den 24. april begaf zich de heer Anderfonm het 2Tfte

jaar zynes ouderdoms naar Leipzig , onder het opzicht van zyn Pe-
dagoog, den heer Sebaftian Gottfried Starcke , geboortig van Bocken-
doif in Saxen, zedcrt leraar der ooftcrfche talen te Greifswalde,
die wylen Dr. Hinr^^/man», gedurende zyn verblyfin Hamburg,
in 't uitgeven van zyn Alcoran de behulpzame hand geboden heeft,
en wiens onderwys in de fraye wetenfchappen de neer Ander/on
naby de 4 jaren ontfangen had. Van Leipzig deed hy een reize die-

per in Saxen en bezichtigde de werken der kunft en der natuur zo
wel inde voi'ftelyke kartelen als bergwerken. Zyne gcfchreven aan-
merkingen , weïkehyoverde faxifche zeldzaamhedengemaakt heeft,

en die acht banden groot zyn , bewyzen zonneklaar^ dat hy geen
enkele verwonderaar derzelver -geweeft zy, en toen reeds een ge-
noegzame naauwe kennis in de hiftorJen en oudheden bezeten heb-
be. Zyne temgreize nam hy over Halle , weinige dagen voor de in-

weying der hoge fcholc aldaar ; doch zyn geftrenge Pedagoog liet

zich
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VOORBERICHT
aich niet bewegen, den dag dier voorgenomen plechtigheid af te

wachteL. OndertufTchen be£ichtigde hy alomme Iw de konftenaars

de toebóvidzelen. Na te Beriin liet merkwaardigfte befchouwt te

hebben, keerde hy den ij. juny weder naar Hamburg.
In den Jare 1695 den eeruen may begaf hy zich , on aan-

raden en goedvinden zyner vemufte ouders en vrienden, naar Hal-

Ie. Alhier was de wakkere fhident onvermoeid , befhideerde met
yver het burgerlyk recht, en maakte grote vorderhigen in de
Staats -gefchichten, 't reehtder natuuren de verdere wetenfchap-

pen, die een waren Rechtsgeleerden uitmaken en onontbeerlyk zyn:
ook leerde hy de fVanfche, engelfche en italiaanfche talen ; doch
bleef ondertuflchen geen vreemdeling in zyne moederfprake , gelyk

de meefte Staatkundigen en Rechtsgeleerden ten dien tyde waren.

Hy lag zich zo zeer op dezelve en nare oudheid toe, als of hier in

zyne voomaamfte wetenfchappen bcHan zoude. Zyn vlyt, fchran-

derheid en zedige levenswyze bragten Ivjm by zyne leermeefters in

hoogachting en liefde.

In ianuaiy 1697 behaagde het de Voorzienigheid, den heer Ander-

fin door oe dood synes Vaders» in rouwe te (lellen. Des ver-

liet hy in alleryl het nallich Atheen en quam den 18. der gemelde
maand naar Hamburg terug. De tederheid, waarmede hy zyn va-

der bemind , de fmertelykê droefheid , met welke dat verlies zyn
hart bevangen, en de zware koude, die hy op dereize uitgedaan
had, verzwakten zyne krachten zo zeer, dat hyin een gevaaiiyke
toankheid verviel: doch naauwlyks had hy dezelve gelukkig doorge-
iftaan , ofnammetzynekrachten ook zyn vlyt weder toe. Den io.a^il
verliethyandermaai zyne magen ciB begafzich naar Holland op reis.

Alhierbezaghy de voomaaihue nlaatlen en fleden, en maakte zichby
de beroemd geleerden en kunttmaars bekent. Te Delft ondeitield

hyeen vertroumddnomgang metdenheet Lmmênboek, dienyverigen
navorflbherder tmkiit, en de wonderen , welke deze opmerkzame
man hem in de natuur aanfiooiide en die voor de ogen eerfl

idchtbaar wenden^ wastiéer hy de kunft te baat nam, verwekten in

den hi»er Andeffi^ dcft edelen yver , om voortaan zyiie ledige uren
tot het ondetaoék«) der natuur ter verheerlyking des Scheppers te

bdleden. Té Leydefi gea'aakte hy in gene mindere kennis met den
beroemden Kuailettaar,^ den heer Muffcbtnbrwk j diedefraye lucht-

pompen en veigrootdazen ^ma^t heeft Van hier begaf hy zich
ten tyde der viedehimdeling va& Ryswyk naar dc»i Hage, alwaar het
attwezen van zyn vriend, onzen (door hem beleefden en noch
vele vér^eiejafen zo waardjgea) Burgermeefier, den heer Stampei,

9itftitim cvjtoi rigidi ftmatef bmefti:
In ctmmune bonus bei-
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beide de aangenaamfte gelegenheid ^af, den grond te leggen tof! de
doorzicht en ervarenheid , die iich m de volgende tyden by gewig*-

tige ftaats - aangelegenheden by hea zo zeer ten nutte van '

't va-
derland kenbaar gemaakt hebben. Ik kan alhier niet voorby gaan,
twe zonderlinge blyken der Goddelyke befcherming ten opzichte van
den heer Anaerfm by te brengen. Den 14. may had hy de eer

.

by zyn Excell., den heer Envoyé van Scbrottenherg in den Ha-
ge te fpyzen. Na den maaltyd reed hymet den zoon van dien heer naar
Scheveningen , en bezag aldaar de zand-duineii , welke door de nar

tuur zo wel geplaatft zyn, dat, zonder dezelve, het neder gedeelte
van Holland Hoor dezee overftroomt zoude worden. Aan zee (tonden
in dien tyd , uit hoofde der franfche kapers, enige Hukken kanon ge-
plant ; gelyk zich ook werkelyk een onder hollandfche vlag vertoon-
de, die binnen 't bereik van een kanonfchoot genadert zynde, ter-

wyl zy van de duinen nedergekomen waren en langs het ftrand waa-
delden , de duinkerkfche vlag ophyfte en twe fchoten op hen deed,
zo dat de kogels digt voorby hun inordén ; waarop zy achter de na-

by geleden kerk vloden , en God voor zyne genadige bewaring dank-
• ten. Weinige dagen na dit voorval ondervond hy andermaal een
doorflaande blyk der Goddelyke befchutting ; want als hy,de wyze
van kalkbranden naauwkeurig willende befchouwen , zich in een
oven had begeven, die onder reeds aan 't branden was, zonk de turf

onder zyne voeten in ; zulks hy tyna in den vollen gloed geftort

en elendfg omgekomen was. Ik ga andere voorvallen , oy welke hy
celegenheid gehad heeft, zynen Almagtigen behouder te loven, met
Itilzwygen voorby, als onder anderen , dat hy in juny uit een zware
krankheid verrees. In july bereide hy zich tot zyne promotie, eii

bequam den 8. Augufti 1697 te Leyden de hoogfte waardigheid in

de Rechten, na alvorens rfe }'Mra?wewJo Zewonfflwo gedisputeert te heb-
ben. Met deze waardigheid quam hy den 28. augufti in zyn vader?

.

land terug, en fchiktezich ten diende van denStaat met eigenfchapT

pen , die denzelven nuttig en heilzaam waren.
Naauwlyks had hy zyne huishoudelyke zaken in orde gebragt, o£

begon de rechten der zulken, die in aeburgerlyke zamenleving door
de ongerechtigheid, de arglilb'gheid en wrevelzucht aangetaft wor-
den, te befchutten en te verdedigen ; was een praftifyn zonder eigen-

baat, en toonde dat het hem meer om derechtvaaraigheidder zaak,

dan om door fchielyke.micjdelen en ftreken ryk te worden, te doen
ware. Dus verwierf Jiy niet alleen de liefde zyner Cliënten, maat
ook de achting van die ter uitwyzing zyner rechtsklachten zaten. De
vaderen der rtad waren ook welhaaft 'bedacht, zich van de fchranr

derheid van dezen mrii tot een nader en algemener nut te bedie-,*..*. nen.
;i".

ï
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nen. Hy zelf had toen befloten, gene waardigheden of ampten te

bejagen, maar zyne aanftaande jaren aan de wetenfchappen in een
fchrandere en vlytige Itilte toe te heiligen, ten welken einde hy het
uitzicht en de hope had, 't gering getal van geleerde Domheren in

Duitfchland met zyn perfoon te vermeerderen. Echter -werd hy
in den jare 1702 den 18. oólober tot iccretaris verkoren , in plaats

van den toenmaligen licent. den heer Heinricb Sillem, die de plaats

van den overleden heer protonotaris Albert Schutte lic. vervult
had. Hy beklede dat ampt met veel roem , en zyne grote kundig-
heid in de belangen van den Staat maakte hem by de uitvoering
'der gewigtigfte befluiten noodzakelyk. De hoog wyze raad zag de
verdienden van dezen wakkeren man meer en meermin , en hy
werd den- 19. november 1708 tot ene waardigheid verheven , wel-
ke niet dan aan mannen toevertrouwt word , die de buitenlandfche
?o wel als de binnenlandfche belangen van den Staat volkomen kennen,
en aan hoven van Iconingen het welzyn hunner medeburgerén
bewerken konnen. Tot algemeen genoegen der ftad werd hy fyn-

dicus , in plaats van den heer Wolder Scheele , J. U. D. , welke acht
jaren onvervult gebleven was. Zyn arbeid in deze waardigheid nam
dagelyks toe , en naar mate dezelve toenam , werd zyn yver tot *t

gemeen welzyn des te groter. Mogelyk had men nooit meer zorg-
vuldigheid, nooit een reiner oordeel en fcherpzinnigheid befpeurc ,
als de heer Ander/on by de toenmalige netelige omftandighedcn van
't gemene beft blyken liet. Het voegt alhier geenlints, het gordyn
van een toneel van gebturteniflen op te fchuiven , welke een eeu-
wige vergetelheid waardig zyn. De heer Ander/on beoogde alleen
het gemene beft, bragt het aanzien van den raad met de verligting

der Durgery overeen , en had gelegenheid , door heilzame raadfla-

gen de ruft der ftad te helpen bevorderen , en de wetten, die door twe-
dragt en onruft gekrenkt waren, in hunne kracht te herftelien. Zyne aan-
zienelyke en zwaarwigtige waardigheid van fyndicus beklede hy met
een onvermoeide zorge , en zonder eige nut zyner familie vyftien
jaren lang. De burgery zal noch na dezen het nut moeten roemen,
*t geen uit de bemoeyeniflen va dezen hai-en vader gedurende die
jaren voortgevloeit is. In de waardigheid van fyndicus werd de
heer Anderjon verfcheide malen in gewigtige aangelegenheden naar
vreemde hoven gezonden: als in 't jaar 17 11 den 6. augufti uit naam
dei ftad , aan wylen den koning Fredrik den IV. ^ an Denmarken
naar de grenzen; begaf zich den 11. dito naar Lenzen , en flodt al-

daar met de brandenburgfche , hanoverfche en wolffenbuttelfche mi-
nifters een tradlaat ten voordeele van den koophandel en de fcheep-
vaait. In 't jaar 1713 vertrok hy den 11. february naar Utrecht, en '

quam

mii.0^',-^-:-W
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VOORBERICHT.
quam aldaar den 24fl:en aan. Zyn edele aart verworf hem welhaaff

het vertrouwen van de keizerlyke, cngeifche , franfche ,. fpaanfche ,

portugefche en andere hoge gevolmagrigde mjnifters, en hy bewerk-
te niet alleen het nut van zync vaderlyke Had, zo dat zy ook in het

vrcdcns traétaat befloten werd , maar zorgde ook tefFens voor den
vryen handel der gezamentlyke loffelyke Hanfeefteden. Dus had de
ftad Hamburg door het fchrander en vernuftig gedrag van ^haren fyn-

dicus een zonderlinge ere. Na dat de vrede den ii. april tuflchen

Engeland en Vrankryk getekent was , deed hy ene reize nöar Am-
ftefdam, den Hage, Leyden en andere plaatfen y zo om zyne ver-

richtingen, als tot voldoening zyner weetgierigheid in 't bezichti-

gen der bibliotheken , cabinetten van natuurlyke zeldzaamheden

,

apotheken, en andere buitenlandfche zeldzaamheden. Te Rotter-

dam ging hy den 17. july fcheep, en auam in een gevarelyken (lorm

den 9. augufti te Antwerpen aan, bezichtigde vervolgens 't merkwaar-
digfte , zo van die ilaid als de omliggende , en keerde voorts weder
naar Utrecht, van waar hy den 17. Teptember zyne terug reize ein-

delyk aannam , en niet voor den 4. juny 17 14 te Hamburg terug

quam , als hebbende zich zo wel aan het hanoverfche als brunswyk-
iche hof enigen tyd moeten ophouden. Ik kan niet voorby als een
verwonderenswaardig bewys van de vlyt en opmerkzaamheid van de-

zen man aan te halen, dat zyn geleerd dagregifter van die reize ,

waarin hy door een fchranderé voorbedachtzaamheid niets het geringde

van zyne Staatsverrichtingen (breekt, meer dan 200 bladen groot is;

hebbende daarin van dag tot ciag enkel enige natuurkundige, geogra-

phifche, mechanifche, oeconomifche en andere merkwaardigheden ,

welke hy by de geleerden en konftenaars gezien had en vroed gewor-
den, was , aangetekent.

Bereids den 7. july 17 14 moed hy weder naar het congres van
Baden vertrekken, en was aldaar in zyne verrichtingen ten voordele

van zyn vaderland niet min gelukkig, dan te Utrecht. De aren, wel-
ke hem zyne bezigheden overig lieten, bellede hy aan 't onderzoe-
ken der natuur en de oudheden, en om zyne kennis hierin noch
verder te brengen, doorreisde hy Zwitzerland , en bezichtigde de
wonderen der Alpen. Van deze reize vinde ik 30 bladen vol geleer-

de aanmerkingen door hem geichreven.. In het midden vanoftober
quam hy wedei- te Hamburg terug.

Hoe gewigtig ook tot hier toe de gezantfchappen van den hc jr

Ander/on. geweeft waren , trad hy echter den 6. april van 't jaar 1^15
in het aanzienelykfte en gewigtigfte naar het hof van den koning
l.ode*wyk den XIV. in gezelfchap den heer Daniel Stockfleth , toen
raadsheer, en zedert burgermeester.. De dood van dien monarch

brak.

,(
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VOORBERICHT.
brak zyne verrichtingen af; echter hadhy^na vele bemoeyingen,C)n-

delyk den 27. feptember 1716 't genoegen, het voor Hamburg zo
voordelig traótaat van koophandel met Vrankryk te fluiten. Gedu-
rende zyn verblyf aan dat hof genoot hy het geluk , door de prin-

fen van den bloede en de vreemde minifl:ers met een zonderlinge

agliting vereert te worden ; ook gaven hem de Hertog Regent en Ma-
dame byzondere blyken hunner gunde en toegenegenheid. Ligt kan

men bcgrypen , dat hy in dat koningryk , 't geen de zetel der weten-

fchappeh en kunden is, zyne neiging tot dezelve voldaan zal heb-

ben. Het bezichtigen der bibliotheken en verkering met de voor-

naamde geleerden en kundenaars was in zyn ledige uren zyn tydver-

dryf. Hy verkeerde vlytig met de geleerde benedidynen Montfau-
con en la Rue , de heren Èontenelle , Boiuin , Geojfroy , Juffieu , Ma-
raldi) Cajjini, Winjlow, Reaumur , Baudelot , Mabudel en andere

beruchte medeleden van de academie. De manufiifturen , fabrie-

ken, gedeentens , bergdoffen , en wat voorts de kund en de natuur
zienswaardig in dat ryk voortgebragt hebben , konden zyne weetgie-

righeid niet ontgaan. Ik zoude in daat zyn , de waereld uit zyne
handfchriften , welke van deze reize over de 100 bladen beflaan, uit

de natuurlere , de tuigwerkkunde , de geographie en andere we-
tenichappen narichten mede te delen, welige zy even zo begerig als de
reisbefchryving van een Mf//b7z, een Toiirnefort ,cn een Keijler ont-

fangen zoude. In dit tydperk des levens van dezen roemwaardi-

gen man moet ik ook noch aanroeren , dat George de eerjle , glor.

ged. , welke noch als keurvord hem in Hanover leerde kennen , zy-

ne fchranderheid in de Staatszaken hoog fchattedc , en zyne tegen-

woordigheid zeer dikwerfby de geheimde beraaddagingen niet alleen

verlangde, maar hem ook opentlyk verfcheide malen geroemt heeft.

Deze gundige toegenegenheid ondervond hy noch , toen deze mo-
narch vertrok, ombezit van den grootbrittannifchen troon te nemen:
want wanneer de verrichtingen van den heer Ander/on door de dood
van Lodew'jk den"XIV. aan 't franfche hof afgebroken waren , liet

zyne groot-brittannifche maiedeit hem door den geheimen raad van
Bernftorff, welke dien vord naar Engeland verzelde , ontbieden ,

om insgelyks derwaards te komen, en aan de raadflagen en befi uiten van
zyne majedeit deel te nemen. Hoe voordelig deze hoge koninglyke
gunde zo wel voor den heer Anderfon als teftens voor zyn vaderland

was , zag hy zich echter uit hoofde van byzondeïc omdandigheden
verplicht , zich daar van te verfchonen. De hertog Augiift Jvilhelm

van Brunswyk fchattede en beminde hem niet minder, èn bragten

zyne treffelyke eigenfchappen te weeg , dat die grootmoedige 'heer

hem tot zynen geheimeij raad benoemde; doch onze fyadicus flocg
* * 2 deze
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deze ere en gunfte beleefdclyk af. Hy beminde zyn vaderland , en
wilde zich eni<el ten nutte van 't zelve en ter bevordering van zyn
welzyn laten gebruiken. Ook beloonde hem zyn vaderland.

Den 5. february van 't jaar 1723 verkreeg hy de hoogde waardig-

heid der Had ; werd burgermeefter tot algemene vreugde van de
burgery , die hem in zyne veeljarige regering niet als een heer, maar
als een vader geëerthad, enindenjare 1732 de oudfte in waardighei'd,

en , na de ordening der ftad , GeneraliJJtmus,

Het zoude bezwaarlyk vallen , de zo vele fraye eigenfchappen van
dezen man in hunne volle grootte te befchryven. Des te meer wenfch-
ten wy , zyn uitftekend carafter in de bondigfte bewoordingen al-

hier te konnen ontwerpen , en zal het ons tot dat einde geoorlooft
zyn , enige weinige regelen uit Horatius te ontlenen en ons thans

eigen te maken , om een burgermeefter onzer ftad af te malen, dien
wy in vele opzichten met de beroemfte romynfche konden vergely-

ken, en in wien de waarheid die eigenfchappen erkent, welke de
vleyery van Horatius aan Lollius toefchryft : want buiten kyf was
een Anderfm

Rerumque prudens ^fecundis
Temporibus, dubüsque reêtm
Vinaex avara fraudis ,

ö* abftinem
Ducentis adfe cunêla pecunia y

CoNSULQUE non unius anni,

Hce veelvuldig ook de bezigheden waren , die met zyne waardigheid
§e{)aart gingen, konden zy echter zyne heerfchende neiging niet be-

wingen , maar deed deze hem alles te boven ftygen. Naauwlyks had
hy de ruft der huisgezinnen in zekerheid geftelt, naauwlyks het alge-

meen nut des vaderlands bezorgt, of hyylde naar zynetalryke biblio-

theek, alwaar hy alles vond, wat zyne gelukkige vlyt begeerde, en
daar hy alleen verquikking naar een afmattenden arbeid zogt. De
oorfproiig der duitfche fprake,de wetten en oudheden der Duitfchers,

en de natuurkunde waren alhier hoofdzakelyk zyn aangenaamft tyd-

verdryf. Zyne kennilTe in de duitfche oudheden word door de te-
roemfte en grootfte mannen in die wetenfchap zeer dikwerfgeroemt.
Leibnitz roemt hem uit dien hoofde menigwerf in zyne brieven aan
onzen onfteriFelyken Fabricius, en verlangt zeer zyne hulpe ter op-
heldering van de oude duitfche wetten. Eckard bekent , dat onze
burgermeefter hem in 't vervaardigen van zyn (t\}moioQif^ QCMrterbuc^/

of oorfprongelyk woordenboek der duitfche fprake, inzonderheid de
behulózame hand geboden heeft. Hoe hoog de grote kenner der oude
duitfche fprake Dietericb von Staden zyne fcherpzinnigheid en oordeel
in dit iïluk wa-a-deerde, meld ons de vlytige heer reftor von See^en,

Nie-



VOORBERICHT.
Niemaiid weigerde hy zyne vernuftige hulpe ; ook waren zyne ge-

leerdheid en vermogens zyne bereidwilligheid gelyk. Wat enen aan-

zienelyken byftand hy den here Sirenius, Ichryver van het Diéiona-

rium Jndo - Stietbico - Latinum , tcenmaals predikant te Londen, en
thans biuchop, geboden hebbe, roemt en betuigt deze zelf in de
voorrede van zyn werk.
. Bchalven de nulpe, die hy aan andere geleerden leende, arbeide

hy ook voor zich zeiven, en'bewyzen de door hem nagelaten hand-

fchriften ten overvloede. Onder dezen is het reeds ter drukpers ge-

reed liggend Glojfarium Teutonicum ^ Alkmannicum het voornaamfle,

tamelyk groot, en met de nyvrigfte zorge uitgewerkt. De daarin

bewezen KenniiTe van de noordfche fpraken, waaraan het Scbüter en
Wachter , onbenadeelt hunne verdienften , gemangelt heeft , ftrekt

ten getuige zyner waardy. Het vervat hoofdzakelyk uitleggingen van
de voornaamfte woorden, die by de fchryvers der middel-eeuw
voorkomen. Behalven dit vind men onderzynehandfchriftenook een
groot boek de Obfervationihus Juris Germamci , ad dudtum Elementorum

Juris Germanici van wylen den heer Heineccius , waarin niet alleen

de oude duitfche rechten uit de etymologie of oorfprong, de oudhe-
den, en de daar toe behorende oirkonden beflift,maarookdeftellin-

cen van dezen onfteriFelyken rechtsgeleerden verder uitgebreid , en
nier en daar verbetert worden. Velen zullen met my wenfchen , dat

de wakkere zoon van den geleerden Anderfon , dien hy na zyne wyze
grondftellingen opgevoed , en die in zyne reizen door Vrankryk de
Toemwaarde gedachtenis van zyn vader alomme aangetroffen en ten
voorbeeld gehad heeft, tyd en gelegenheia erlange moge, om de ge-

leerde waereld niet alleen deze , maar ook de volgende werken uit

zyne handfchriften te leveren : als inzonderheid zyne geleerde aan-
merkingen over het Jus feudale, het Jus puhlicum en het Jus ftatuta'

rium Hamburgen/e. Zyn oogmerk hierm ftrekt,om de wetten en rech-

ten hoofdzakelyk uit hunnen oorfprong op te helderen , waar door
dezelve by de uitlegging en 't gebruik geen gering licht byge zet word.
De menigvuldige bezigheden der waardigheid van onzen burgermees-
ter hebben hem alleen verhindert, die aanmerkingen in druk te geven.
Uit dezelve oorzaken is het Glojfarium Litigua veteris SaxorUca, *t

geen wylen de geleerde gereformeerde predikant te Bremen D. Ger'

hard Meyer (dien men van den beroemden breemfchen lutherfchen
godgeleerden en fuperintendent van denzelven naam wel onderfchei-

den moet) op aanraden van Leibnitz op zich nam, blyven liggen. De
onvermoede dood van den fchryver ftaakte de volvoering van dit

werk ; echter ontvlood het het noodtlot , 't geen gemenelyk zoda-
nige fchriften ondergaan, namelyk, of in handen van onno'zelen of

3 weet-
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wectnietcn, of in die der nydige manufcriptcn-jagcrs te vallen, welke
dezelve tot afbreuk der wètcnfchappen in ilof en vergetelheid begra-

ven. Onze heer Ander/on werd 't zelve magtig, en doorbladede het on-

leesbaar en uit enige banden beftaande manufcript met zo grote zorg-

vuldigheid , als de fchryver zelf het ontwoipen , en hy moeite gehad
had, liet van zyne erven te kopen. Hier en daar verrykte hy het met
zyne geleerde aanmerkingen, en het zoude zekerlyk de waereld reeds

voor ogen liggen , zo de menigvuldige bezigheden der ftad onzen
burgermeeller vergunnen wilden , 't zelve in meerder orde te bren-

gen, en voor een beftipre affchryving en druk te zorgen. Dit zo even
gemeld G/q//hr/ww Lingua veteris Saxonicce moet met het hier boven
aan^^eroerde Glojfarium Teutonicum ^ Allemannicum niet vermengt

,

noch voor één werk gehouden worden, als welk laatfte onzen Ander-

Jon alleen toebehoort. Ik ben verplicht, deze algemene erinnering te

'doen, vermits ik uit enige fchriften, welke my onder 't oog gekomen
zyn, befpeurt hadde, dat deze werken onder een vermengt, of ook
voor een en 't zelve gehouden worden.

In den aanvang van dit verhaal heb ik van de vaardigheid van den
heer Ander/on in de oofterfche talen gewag gemaakt, waarvan ik niet

nalaten kan, een byzonder bewys by te brengen. Toen zich de czaar
Peter de eerjle in Holland bevond ,*en de heren Staten Generaal be-

volen hadden^dien monarch, aan te wyzen al wac men in hunne pro-
vinciën merkwaardig aantreft , gaf de heer Anderfon zich voor een
Griek uit, wiens tale hy vlug fprak, ten einde in 't gevolg van den
keizer alles onverhinder't te konnen befchouwen. Zyne neiging voor
die talen bleek ook in zyn gantfche leven , nadien ny by zynen ar-

beid des zondags na 't bywonen van den opentlyken godsdienft zich
altoos met de grondtalen der H. Schrift bezig hield, en allerly fpraak-

kundige en natuurkundige aanmerkingen over dezelve aantekende, wel-
ke noch voor handen en niet minder den druk waardig zyn. Eindelyk
behoort tot de fchriften van dezen geleerden man de tegenwoordige
Befcbryving van TJland, Groenland en de Straat Davis, Nopens den in-

Jioud en het oogmerk derzelve, wyze ik den lezer naar de befcheide
voorrede van den fchryver, voegende 'er enkel by , dat men daarin

niet enkel zyne grote geleerdheid, maar ook zyne rechtgezintheid
aantreffen zal, nadien hy allenthalven zyne betrachtingen over de aan-

bidlyke wegen der voorzienigheid in de onderhouding der waereld en
jder menfchen uitgeflrekt heeft. Dus verre gaan zyne fchriften. Ik
zwyge van de veelvuldige geleerde briefwifleling , welke hy metJe
beroemde mannen in en buiten Duitfchland onderhield.

Een ieder fchattede zich gelukkig, in kennis te zyn met een man,
•wiens omgang ten uiterfte voordelig was, en gantfche geleerde genood-

fchap-
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fchappen zogten zync vriendfchap. De kcizcrlykc Acaderwa Natura.
CurioJ'orum verkoos hem in den jare 1731 buiten zyn aanzoek ofweten
tot liaar medelid. Dewyl de ervarenlVe kenners der natuur vrienden
van onzen burgjrmeefter waren, viel het hem te ligter zyn uitgelezen

cabinet van natuurlykc zeldzaamheden volkomener te maken. Hy
ontzag gene koften , uit de drie ryken der natuur te verkrygen , al

wat tot (ieraad en volkomenheid van 't zelve diende;doch wasgcen-
zints onder 't getal van hun, die meer op de veelheid dan het nut zien,

en zonder verkiezing of orde alles zamen rapen^ In de aanlegging
volgde hy de natuur: gelyk dezelve haren rechten loop houd en ha-

re werken van tyd tot tyd tot rypheid brengt , vind men dezelve ook
in dat cabinet voor ogen gcftelt. De hombergfche ftenen, waarvan
hy meer als 1000 gedurende zyn verblyf te f*arys magtig geworden
is, ftrekken 'er in tot een groot (ieraad. Deze zyn gezamentlyk co-

pyen van de Gemma, welke in de koningl. cabinetten gevonden wor-
den^ en overwelke hy tefFens geleerde aanmerkingen gefchreven heeft,

die door anderen noch niet in acht genomen zyn. Ik mene van zyne
verkiezing en fchikkingen genoeg te roemen, wanneer ik flechts zeg-

ge, dat de onlangs overleden heer von Heucbor dezelve tot monfters
genomen heeft , toen hy het koningl. poolfche en keurvorftel. faxi-

iche cabinet van natuurlyke zeldzaamlieden te Dresden oprechten
wilde. Dewyl de roem van. 't cabinet van dezen heer Ander/on zich

alomme uitgebreid had, reisde niet ligt een vreemdeling, die dusdanige

zaken wift te waarderen ,,door Hamburg, zonder zynen zeldzamen
voorraad gezien te hebben. Onze burgermcefter was door zyne aan-

geboren minzaamheid nooit iemands verlangen himierlyk, en zy, welke
by hem geweeft waren, wiften niet, ofzy deverftandige verkiezing van
den bezitter van zo uitgelezen wonderen der natuur meer dan de
heufchheid en bereidvaardigheid , met welke hy hun alles toonde en
befchreef, roemen zouden. In hunne verhalen getuigden zy altoos zo
wel het een als ander.

Gelyk de voorrechten van onzen burgermcefter in de opentlykc
bezigheden van zyn ampt en in de geleerdheid groot en pryswaardig

waren, toonde zich ook zyn voorrang in zyne huishoudelyke omftan-
digheden. Hy nam in den jare 1700 den 17. may tot zyne echtgenote
Margaretha , de deugdryke dochter van den heer Peter Wejlermann,

toenmaals decan by 't hoog-ftift alhier, welke hem echter te onty-
dig en te vroeg met ene by hem verwekte dochter door de dood ont-

rukt werd. Het huwelyk , waar in hy vervolgens den 4. december
1702 trad metde oudfte beminde dochtervan den verdienftryken heer
Peter von Lengerksn, voormaals burgermcefter dezer ft-^d, was zowel
duurzamer- als vruchtbaarder , en vermeerderden zyn huisgezin mee

elC
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elf telgen uit dezen gelukkigen en vergenoegden echt. Van hunne
voli naakte opvoeding en ware vaderlyke voorzorge voor dezelve,

ftrekt de eniglle zoon van den geleerden heer doctor tot het dier-

baarfte getuigenis, en leveren daarvan ook de gelukkige echten van
vier zyner aanminnige en deugdryke dochters volkome blyken. Die
de aanzicnelyke heren fchoonzonen van onzen burgermeefter , den
zo beroemden als ervaren heer koopman Nicol. Prejent, den hoog ge-

leerden heer licentiaat Conr, Dieter. f^olckmann , den zo zeer w^ke-
ren, beminden en hoog geleerden heerlicent. en amts-verwalter te

Bergedorf Job Otte , en den insgelyks ervaren heer koopman Wicb-
tnann Laftrop kent , zal deze waarheid gaarne beveftigen. De beide

noch ongehuuwde juffers , dochters van onzen burgermeefter , zyn
nietmin vruchten van een vernuftige en zedelyke opvoeding.

By al *t geen alhier, zonder de waarheid door vlyery te verheffen,

gezegt is , zal ik ten befluite des levens van dezen beroemden man
een kort ontwerp van zyn charafter voegen. Zyne geleerdheid blinkt

in zyne fchriften uit, en de plaatfen van ere, die hy bekleed heeft,

zyn beloningen van zyne verdienften geweeft. Zyn gantfche leven

was een aaneenfchakeling van deugd en godsvrucht, die met gevoe-

lens gepaart gingen , welke de waardigheden niet inboezemen kon-
nen. Hy hield net voor iets wanvoegelyks, flechts een ogenblik, 't

geen nuttelyk hefteed konde worden , onnut te verfpillen. Het was
verre benecfen hem , zich een lafhartige ruft en het walglyk verge-

noegen, *t geen dezelve verzelt, te weeg te brengen, en daar door
het levendig vergenoegen van den arbeid , en de edele te vredenheid
te verliezen , welke^ de zulken , die waarlyk groot zyn , leert voor an-

deren te leven , te arbeiden en te fterven. Gene toevallen waren in

ftaat, de ftille ruft zyner ziel te ftoren , dewyl hy met een chriftelyke

opmerkzaamheid dezelve fteeds afwachte. In zyn gedrag vermengde
zich niets vergramts, verftoorts

, geraelyks noch verdrietigs, ja zelfs

de zulken , welke zyne rechtsfpraken aanhoren moeften, bevonden

,

dat alleen de gerechtigheid en geenfints de rechter 'er deel in had.

Zyn omgang was zyne zinfpreuk, Droitfans artifice ,dat is, oprecht
zonder ll:reken,tenivollen overeenkomftig. Zyne befcheidenheid, min-
zaamheid, heufchheid, mildadigheid en oneigenbatige zorgvuldigheid
voor'twelzyn zyner vaderlyke ftad zal by dezelve in een onfteiTrelyk

geheugen blyven. Zyn einae was zyn roemwaardig leven gelyk , en
gelyk hy zelf in de geringfte dingen groot was, was hy nietmmdcrin
dezen ^oten en gewigtigen overgang naar de eeuwigheid. Hy beval

zyne ziele met een vrolyk en geruft geweten zynen Schepper en Hei-
land den 3. may 1743 in het 7ofte jaar zyn's roemryken levens.

Hamburg den eerjien OStober i-j/^C»
,

.' ..u.rvr^ Z***.
BE-

|ft
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BESCHR YVING
VAN

YSL AND
I.

Et eiland Ysland, *t geen tamQlyk hoog in Yflands

de Noord-Zee legt, en den koninglyken deen- legging

fchen fcepter onderdanig is , zoude , volgens *-'" ^roof

het gemeen gevoelen , ontrent zeventig deen-

fche mylen lang, en een en veertig breed zyn.

5. II. Het is een van de grootfte noordelyke Is vol

breuk -ftukken der waorcld , die weleer, en^^l'PPciï»

veelligt ten tyde de Almagtige het aardryk om de aanwaden-
de zonden van het menfchelyk gedacht verdorf, door een bo-

vennatuurlyk vermogen ontllaan zyn ; aangezien het daar van
noch vele en blykbare bewyzen uitlevert , nadien het niet al-

leen van ene zeer vreemde geftalte is, en de geleden fcheuring en
onheelbare breuk genoegzaam aanwyft , maar ook aan alle zy-

den omgeven door een grote menigte afgefcheurde kleine blin-

de, of zich even boven water vertonende Klippen, die der-

halven in de noordfche tale Scheren heten , met vele HoL-
n £ n; dat is» kleine uitftekende groene, doch onbewoonde
eilandjes , en noch groter b ew o o nd e eigentlyk zogenaam-
de eilanden; behalven ook van binnen of over zyn gantfch

oppervlak vervult met hoge, ruwe, afgebroken en ftyle ber-

gen , of veeleer fteenrotzen , die gedceltelyk door nimmer
imeltend fnceuw en ys vele vademen hoog bedekt zyn (a).

A 2 Wes-

(«) Die hoge rotfen, of veeleer hunne hoogfte toppen en fpitfen, wel-
ke jaar uit jaar in met fnecuw en ys bedekt zyn, noemen de Yflanders,ge"

h ' [
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Weshalven het ook in her midden voor menfchen t'enemaal

onbewoonbaar bevonden word, en niemand zich 'er in waagt

,

ten zy, 't geen nochtans zeer zelden en alleen in een wanhopig
geval gefchied, een openbai groot misdadige , of ander boos-

wicht , zich voe)r de verdiende gerechtelyke flraf aldaar een
kor *;n tyd verfchuilt, en in de holen der bergen een elendig

en kommerlyk leven leid.

Zonder S' ^^^» Hier by koomt noch , dat het eiland zo vol is van
gebaan- rotsbrokken en fteenhopen , die van jaar tot jaar gedeeltelyk
de We- murw gebrand, gedeeltelyk los geweekt, en mitsdien neder-

flortende, vervolgens door de drift van het bergwater en de
gefmohe fneeuw en den regen , zich alomme zodanig ver-

breiden, dat de wegen geheel onbruikbaar zyn ; invoegen men
nergens met wagens en karren kan ryden, maar op de meefte

plaatfen alleen te voet moet gaan, en op de belle niet dan be-

zwaarlyk te paart voortkomen kan ,* weshalven men ook, om
Diet

£en.

lyk uit de geographifclie kaarten blykt, J:>ckcl oï Jockul Qcouf. Gudnu
AndvCie Lexic. Ifland^ van het oude noordfche woord Joekul oï Joekle, 't

geen Qjuxta Vcrcl. in Indicc Scyth* Scand,) uev kozen wateu , doch
inzonderheid Nives illas perpetiias in IVoiwcgi^e ö* Is/andi^e montibus tiun-

qtiam liqiiefcentes (in Spccul. feil. Regio) beduit, en tot op dezen tyci

door onze faxifche en hartzilche berglieden , offchoon zy /elven het niet

verdaan, niet ten onrechte gebruikt word, als zy het VrruiooL w ater,.
*t geen in enige verwu!lV:e!s, of natuurlyke grotten der kopergroevon uic

de flencn gcfypert, en 't zy in atliangende groene en blaauwe yskcgels,

Cf in dicrgelyke op den grond ftaande pyraniiden zamengeftremt , of als.

zamengevrozen is, inzonderheid Jeckel of Jeckelgüt noeiuen , in,

onderfcheidiniï van ander Vitriool, 't geen zy in hunne bergtaal Rosen-
GUT hoten. 't Welk den zulken niet vrocmt kan voorkonren, die weten,
dat de bergwerken in de noordfche landen veel vroeger dan in Diiltnani

begonnen zyn. vid, Loccen* Autiquitt. Sueo Qotb, cap» ij^ En het is be»
wyfelyk,dat de daar toe vereifchte kennis van dezen alIereerH: naar Duits»

land gekomen, docli by ons verder geoeifent en door den tyd zodanig ver-

betert is, dat de Noordlanders zedert weder by ons ter fchole moeten
gaan; weshalven de Zweden de duitfche bergwerktaal thans in de nieelte

dingen overgenomen hebben, ten getuige van 't welke ik my gedrage tot.

de intreereden,door P, O. fVollenius onder de voorzitting van A* Grönwald
in den jare 1725 te üpfal gedaan , geiutituleert; Argentifbdiuce ut ^ «/•-

hii SalaniV delincatio.
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niet te (Iruikelen of te vallen, in het ryden en gaan alle moge-
lyke voorzichtigheid te gebruiken heeft; want zich niemand de

moeite van opruiming geeft, vermits ,
gelyk merendeels in

alle woefle en akelige gebergtens, de inwoonders weinig gele-

genheid of aanfporing tot reizen hebben.

J. IV. Uit de gezegde gefteltenis van het eiland fpruit dan Word

ook, dat het niet zeer volkryk is , en flegts aan het zeeftrand ,
"''^'^

niet boven 4 of 5 mylen diep in 't land , bewoonde dorpen
^voomf.'

gevonden worden
, (want men naar vlekken of fleden niet vra-

gen moet ) die merendeels uit enige weinige verdrooyde hui-

zen bellaan , welke wyd genoeg van elkander gelegen zyn ,

vermits ieder boer g-bouwt heeft, waar hy wilde; dat is , ter

plaatfe hy een ftukje bequaam weiland vond , van *c welk hy
rondom zyne woning zich zo veel toeëigende en naaftte , als

hy vermeinde, voor zich en de zynen nodig te hebben en te

konnen beheren. Op gelyke wyze word ook noch van tyd tot

tyd , als iemand zulks goedvind , zonder enig opzicht en orde

gcbouwt , waar door de verftroying en wanftalte iteeds toe-

neemt,

§ V. De verdere oorzaak en reden , waarom dit eiland zo^s An.rd-

weinig bewoont word, is, dat het, vermits zyne inwendige ^^'^^'"5^'"

geftelcenis, van tyd tot tyd grote en verfchrikkelyke verwoes hJyK
tingen onderhevig was en noch is : want nadien het genoegzaam
flegts een enige rots , en dus de grond in de dalen zo wel als

van de bergen van een kluisachtige of holle hoedanigheid is,

en een grote menigte allerly vuurvattende bergiloffen irt

zich bevat, is het tot aardbevingen zo gefchikt en^ bequaam,
als enig land op den aardbodem ; weshalven ook dikwerf hier

en daar grote en zonderlinge aardbewegingen befpeurt worden,
waar van een ooggetuige my ene zo merkwaarde als zeldzame
gebeurtenis verhaalt heeft, In den jare 172Ö, zo ik my niet

vergilTe, gefchiede het, dat by Schage-ftrand (in het noorder-
^:edeelte) in enen nacht door ene hevige aardfchudding een
tamelyk hoge berg zo diep wegzonk, dat in deszelfs plaats een
groot diep meir ontfi:ond,waar tegen ten zei ven tyde een meir,

anderhalf myl van daar gelegen , ('t geen de inwoonders voor
A 3 gron-
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grondeloos hielden , niet flegts t*enemaal uitdroogde , maar
ook zyn bodem te gelyk zo hoog opgeheven werd , dat het

thans hoger dan het oude daaromtrent leggend land flaat. Ene
gebeurtenis , die denkelyk ten tyde der Zondvloed vele haars

gelyke gehad heeft.

De grond J. VI. Doch gelyk alzulke aardbevingen niet wel zonder
is vol hoofdzakelyke medewerking der onderaardfche vuren te begry-

en^Saipe-P^" zyn, gaan dezelve, als zy hier voorvallen, ook gemenelyk

ter. ' met geweldige en zeer fchadelyke vuurbraken verzelt. Al-

lereerfl: zal ik van de Aardbranden Ipreken. M^n heeft

flegts de bovenfle laag der aarde te ontbloten , of een vierde-

deel van een elle diep te graven , om terftond een grote menigte

20 wel klompswyze Zwavel, als veel Salpeter te vinden,

waar door niet alleen de vruchtbaarheid van den grond in *t

algemeen grotelyks vermindert word, maar ook niet zelden

door inwendige fchokking en ftoting der yzerachtige zwavel-

kyen aanflekingen ontdaan , die in helle vlammen uitbarflen

,

onder of langs de aarde voortlopen , en nu eens groter , dan
eens kleiner landflreken zodanig uitbranden en verderven, dat

dezelve t'enemaal verllerven en voor eeuwig onvruchtbaar wor-

den; waaruit eigentlyk te begrypen is , *t geen Deut XXIX.
V. 23. gezegt word : Dat de Here de gantsche
Aarde der verbrande fleden met zwavel en zout ver-
brand HEEFT, DAT ZY NIET BES-AAIT KAN WORDEN,
EN GENE SPRUITE ZAL VOORTBRENGEN. Noch VOOr
weinige jaren ; namelyk , in den jare 1729, ontftond onver-

moed een diergelyke aardbrand in het noorder gedeelte van
het eiland , en wel in het diftrid Hmsmck , waar door het dorp

Myconfu zodanig vernielt werd , dat het vruchtbaar land, ker-

ken en huizen, benefFens fchapen, paarden en rundvee te ge-

lyk tot aflche verbrande , en de vlam zo gezwind voortliep

,

dat de menfchen naauwelyks door de fnelfte vlucht hun leven

redden konden. Ook ftonden te gelyk zes nabyleggende ker-

fpels in het grootft gevaar , door dien brand geheel ver-

delgt te worden ; doch door de genadige befliering van God ,

die te midden van zynen toorn <les ontfermens gedachtig is,

bleef

II

il
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bleef het by drie , en werd het vuur , *t geen door geen men-
fchen raad of hulpe te leflchen was , door een zeer dikken ne-

vel en zwaren regen gekikkig gebluft (*)•
§. Vlf.

( (&) Zodanig een aardbrand oatftpnd uit zich zelven in den jare 1732
op het zogenaamd J^n-May^n eiland % 't geen, gelyH ons eiland, ook een

der noordfche waereld brokicen , en het zelve t*enemaal gelyk is , hoewel
gftntfch onbewoond en onbewoonbaar; zynde gelegen ontrent Spitsbergen en

QroentandA en volgens de giffing der fchippers 6 duitfche mylen lang, doch
niet merkelyk breet , ftrekkende zich uit het zuid weften naar het noord-

ooilen,en zynde alomrae met kleine en grote naakte klippen of rotzen be-

dekt. Aan zyn noordelyk einde verheft zich de Berer.berg, dus genoemt
naar de raenigte Beren , die weleer aldaar gevonden werden , lot jsodanig

ene hoogte dat hy , aU de lucht met wolken bezet is, roet zyn kruin bo*
ven de 'er oradryvende beneden wolken reikt , en by helder weer , vol-

gens de verzekering der fchippers, 32 mylen ver gezien kan worden. Hy
15 , gelyk de overige , geheel ka»l , zonder kruid , fover of gras , boven
altoos met fneeuw of ys bedekt, en alleen aan den voet bewaiTen met Le-
pelblad , Zuring en diergelyke, de voorby varende Groenlandsvaarders zo
nodi;^e artzenyen, door de goddelykewyze en goedertjerne weldadigheid
voortfprultende uit de meft van de onbefchryffelykc menigte hier nes-

telende (Irandvogelen , die azende op de vele Mjeerkrabben en Garnaten^
'welke zich op de gronden onthouden, door hunne med een dunne mos-
en aardkorfl te weeg brengen. Drie mylen zuidwaards van dien berg lag

den 17. may van den jare 1732 door tegenwind een naar Groenland va-

rend fchipper, genaamt (acob Jacobfz Laab , met zyn fchip, als wan-
neer onvermoeu onder uit den berg op verfcheide plaatfen grote vlammen
uitbardeden , die als een hevige blixem heen en weder fchotep,verfchrik>
kelyke flagen als een zware donder volgden, en eindelyk een zware en
dikke damp gezien werd , waar over de fchipper in de grooifle apgft elJ^

bekommering geraakte , vermits hy met zyn fchip v^n daar wyken , nqch
weten konde , wat gevolgen die ontbranding zoude hebben ; doch de brand
duurde (legts een etmaal , gelyk de fchippers fpreken, dat is, 24 uren,
zonder dat de berg zich boven opende, veehnin ftenen of iets diergelyjjf

uitwierp; echter bleef de dikke en zwarte ropkdamp tot den 21. van dezel-
ve maand aanhouden, wanneer de wind veranderde , en de gemalde fchip-
per van daar zeilde ; doch hem beving een nienwe fchrik, yeripits 15
mylen naar zyn vermoeden, van het eiland een zo ^rpte menigte nagevloge
alTche op zyn fchip viel • dat de zylen daar vau 2vvart geverwt fcpepen ,

en het fcheepsdek zeer dik van 't zelve bedekt w^s ; duchtende by inden
beginne, dat onder die affche veelligt glinimende kolen of andere vuurvat»
tende bergftoffen vermengt mogten zyn» die zyn geteert fchip zouden kon-
nen inlsrand ftelten; doch nadien hy dezelve , hier en daar bevoelende,
koud bevond, en ook door het byhouden vau eea brandende kaars be«

fpeur-
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Mitsdien §. VII. Daar en boven zyn de Bergen wegens de te vo«
zyn 'er ren gezegde en noch met^r andere inwendige eigenfchappen (c)

ter ontbranding noch meer en di»\wils zo bequaam als gereed.

Ja zy zyn het zelven, die gemeenlyk het begin der aardbran-

den veroorzaken. Mitsdien ziet men zelden op Yfland an-

dere, dan uitgebrande bergen , aan en om welke men bequaam
de werkingen en overgebleven tekenen van een vorige» brand

befpeuren kan. Alomme is geen gewoon zand, als op andere

plaatfen , maar flegts oude aflche en verbrande fteenllof te

vinden: en noch hedendaags oniflaan niet zelden in 't gebergte

vervarelyke Vüuruitberstingen, 't zy de oude voor-

malige vuurbraken, na met den tyd inwendig een nieuwe voor-

raad van branddoffen verzamelt te hebben , onvermoedelyk

weder in beweging geraken en zich beginnen te ontladen (^),

of 't zy ook nieuwe bergen , die te voren noch niet gebrand

heb-

f|)eurde, dat niets vlamvatteude onder die aflche vermengt was , fcliepte

hy nieuwen moed, en deed de aflche met water van zyn fchip fpoelen»
waar mede zyn volk zich , nadien geftadig nieuwe en meerder aflche vjel,

5 goede uren moert bezig houden. Ik heb iets van die aflc'ie bekomen »

die licht graauw en zacht , doch, door het vergrootglas befchouwt , met
vele tedere zandkorltjes of veeleer doorzichtige brokjes vermorflTelde (le-

nen vermengt is. Twe weken *er na quam een ander fchipper , genaamt
Alicke Payens, landsgenoot van den vorigen., die iets van dat ongehoort
geval verrtaan had , aan het eiland ; moed en nieuwsgierigheid genoeg
hebbende, om ontrent den brand aan land te flappen, en alles naauwkeurig
te befchouwen, zonder nochtans te konnen ontdekken, dat de berg zelf

ergens geborften, noch 'er iets uitgevlogen of uitgeworpen was; hebbende
alleen den gantfchen grond 2 raylen wegs zo hoog met aflche bedekt ge-
vonden, dat hy 'er ter helfte van zyne benen door moert gaan, en vervol-
gens vermoeit weder naar zyn fchip keren.

C^) Hier van maakt Olaus M. liift. Gent, Septentr. reeds gewag, als hy
Lib* II. Cap* 2. zegt: //; hlandia- montium fitum S naturam ejfe^ fingula*
rem , fcih in eoriim vertice nivem- quafiperpctuam ö? in bafi ignem Ju/phw
f*€um contiiiuative fine fui confumtione exardefcentem.

(rt?) 't Geen zich te voren dus toegedragen moet hebben , gelyk men
uit den aangehaalden Olaus ter gemelde plaatfe befpeurt, alwaar hy Ichryft:

in multis locis torridce voragines ciim cinere apparcnt , montium combiifio-

rum , ö* vallium , quct iterum tacitis incrementis fulphurei^ fuccrescentibus

guafi circulari temporum fpatio difponuntur ad cowbujlionem^
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hebben, met een hevigen flag vaneen berden , en door hunne

uitwerping alles doen fchrikken en beven ; waar by koomt, dat niet

flegts de haaftig fmeltende grote ys- en fneeuwbedekzelen met een
verfchrikkelyk geweld ftroomswyze nederftorten, en alles, wac

naby en omlegt, overftromen, maar ook te gelyk de navlie-

tende gefmolten mineralen en brandftofFen , t geen zy aan

vee , mcnfchen , huizen enz. onderweg ontmoeten , inzwel-

gen en medefiepen > en mitsdien de beide fchadelykfte elemen-

ten , vuur en water , met vereent geweld het land voor eeuwig

in den grond verderven, en niet dan diep uitgefpoelde groeven

of fleuven nalaten. Men zwyge van de verwoefting, die de
uitvliegende en wyd en zyd gedreven puim- enj andere flenen,

benevens de noch verder Huivende grouwelyke menigte aflche

vele mylen wegs aanrechten. Op die wyze geraakte in den
jare 172 1 over dt Portlands-baay een berg, die te voren niet

gebrand had , eensklaps in een hevigen brandy als wanneer niec

alleen vele vlammen en ftenen uitgeftoten en rondom gewor-

I pen, en te gelyk ook de te voren gezegde vrezelyke werkin-

gen en zeer fchadelyke vernieling van een grote llreek lands

veroorzaakt werden , maar ook daarenboven dit zeldzaam ge-

val gebeurde , dat, toen de berfting gefchiede, door het ge-

weld der uitbrekende en uitgezette lucht een groot gedeelte

van den berg, *t geen te zwaar was, om opgeligt te worden,
op zyde en niet flegts een gantfche myl wegs langs het eiland

tot aan het flrand, maar zelfs noch een myl verr' in zee vcort-

gefchoven , en aldaar neder gezet wierd , alwaar het , onaan-
gezien de diepte , in den beginne wel 60 vademen boven hec
water uitftak , en aldaar merendeels noch ftaat (e). Toenmaals
werd de aflche door den wind niet alleen over het gantfche ei«

land, maar noch enige mylen verder in zee op een zeker
ichip , en dus meer dan 30 mylen gedreven. Gedurende

drie

(e) Van dier/jelyke verwonderenswaardige voortrukkingen der bergen
tn rotzen word een voorbeeld gevonden in Kircberus onicraardfcbe wae*
reid^ IV. Doek a. hoofdft. C. 10. §. 2. en de Mifcell. Pb^pc, Med* Ma*
tbcm^ van den heer D, Bucbner d. 1728. Jan, ^.818 feqq,^

B
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drie dagen was ^e lucht zodanig met aflche en damp vervult |

dat men de zon niet zien konde. Al de gedroogde vifch, die

zich toen op het eiland bevond , werd daar van geheel zware

en onbruikbaar, ja in de twre naaüvolgende jaren werden door

die aflche, of veeleer door de *er mede vermengde fcherpachti»

ge rotsbrokjes of zand , gelyk boven by den brand op Jan
Mayen eiland aangemerkt is , zo verre het land en de weiden
'er van getroffen waren , de paarden en het hoornvee de bek-

ken doorkorven en verdorven, en nadien het vuur ook het lage

land, aan den voet van den berg leggende, aanftak, liep de

brand alengs onder de aarde 1 8 mylen wegs voort , en duur«

dejaar en dag , aleer dezelve ophield.

Vanden J- VIII. OndertufTchen houd de Berg Hecla , weleer
berg He- wegens zynezeer geweldige en vele eeuwen achter een geduur»
*''^*' de vuurbraking zo zeer berucht, zich zedert enige jaren geheel

Uil. Nochtans zyn de inwoonders niet zonder reden beducht,

dat hy zich , om zo te fpreken , flegts herhaalt , om vroeg of

Iaat tot hunne fcliaden weder des te grimmiger te woeden. Ik

had gemeent, van zyne toenmalige geflalte en omdandigheden
iets nader uit te vorflchen ; doch men heeft my verzekert

,

t*enemaal onmogelyk te wezen, op denzelven, men zwyge tot

aan deszelfs opening of keel, te klimmen, door de gedeeltelyk

uitgeworpen en gedeeltelyk nedergeflorte ontelbare rotsbrok-

ken en de uitgefpoelde groeven en fleuven, ten tyde zyner

florting of uitguffing veroorzaakt , die te gevaarlyker zyn

,

vermits dezelve met loos fneeuw of bros ys zyn gevult.

Van een §. IX. Ongevaar een halve myl van den Hecla legt een zoet,
driemaal fteeds WARM, en in den winter noch warmer meir, *t

on£n- ê^^"» volgens het bericht der inwoonderen , de zeer zeldzame

rfend eigenfchap zoude hebben , van jaarlyks op drie onderfcheiden
ivieir. tyden van zelven te ontfteken , geftadig 14 dagen lang met

helle vlammen te branden, en na hare leffching noch enige

dagen flerk te dampen of te roken. Myn koopman , die al-

leen om dat wop'^er verfchynzel met eigen ogen te béfchou'

wen , eens naar dat meir gereift was , heeft , nadien hy enige'

dagen te laat quam , wel gene vlammen , doch echter gelyk

als
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als ene zware rook aangetroffen. Het fmert my nietweinig»

dac ik , behalven het geen ik van dien man ver(laan h b^ nieta

van dat brandend meir en zyne verhaalde omftandigheden heb

konnen ervaren , nadien dezelve zo zeldzaam en aanmerkelyk

ayn, dat het te wenfchen ware, dat een natuurkundige, met
de vereifchte bequaamheden begaaft , het bezichtigde, en zo

wel de geftelcenis van het omleggend oord, benevens de onder«

aardfche bergftoffen of mineralen , als het meir en zynen bron,

benevens den eigentlyken tyd en de gcfteltenis van het weer,
wanneer de ontfteking gefchied , met naauwkeurige opmerking
ondcrzogt; want ik my verzekert houde, dat daar door een
menigte dingen ontdekt zouden worden , die de gevallen, be»

treffende de mineraal en warme bronnen , de zo dikwerf op
enige plaatfen tot helle vlammen wordende dampen , en dier*

gelyken , een nieuw licht zouden konnen byzetten.

Inmiddels , nadien het my gedane verhaal alle waarfchyne- Deszelfi

lykheid en myn verhaler alle merktekenen van een oprecht man «»'""'*

heeft, zal ik, zo verre de my bekent geworden omftandighe-'^^J^t.
den aan de hand willen geven , myne geringe , doch natuur- ifen,

kundige gedachten , over de oorzaken der aangehaalde zeld-

zaamheden, anderen ter proeve en verbetering openleggen. Hec
gebeurt elders , gelyk by naauwkeurig onderzoek van de ver-
meende en beruchte Fontaine bnilantc naby Grenoble in *t Dau»
pbiné (/) , en de ontftoke bron in Lancashire in Groot»Brittannim

(g) gebleken is , dat niet het water , maar de zwavel-darapen

,

die uit den omleggenden grond ongemerkt opfteigen , zich zel-

ven aanftcken, of door een licht laten aanfteken , en in helle

vlammen branden. Nu is uit de gegronde natuurleer van den
voortreffelyken natuurkundigen heer Wolff

(Jj) bekent , dac

de

C/) *t Geen gene fontein , maar een klein ftuk lands is, alwaar men ene
lichte vlam, die van brandende brandewyn niet ongelylc, uit de dode rot.
2en van vergane fchalic of ley ziet flilckeren , en in de luclit vergaan. Htf-
toire de l'/lcad* des Scienc* ^ Paris d, 1699. p, 24 fq^

(g^ Pbilofoph, Tramaa. No. atf. p. jfSa %w Inzonderheid het II. deel zynor Proefnemingen
, $, 143»

B 2
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dé opftygende zwaveldampen , zo lange zy gering en dun zyn»
ongemerkt uicwaaÏÏèmen ; dat is , door hunne ligtheid in de
lucTic alengs hoger Hygen en zich verdelen ; doch wan-
neer zy zamen gepakt en dicht genoeg geworden zyn, van zel-

ven ontfteken , en helle vlammen uitwerpen : mitsdien bcfluic

ik , dat by het yslandfche meir alles aankomt op zwavelertz-

achtige en diergelyke dampen , die uit de gronden en oevers

door het water opdringen , welke , zo lang zy flegts in gering

getal en fpaarzaam voortkomen , zonder dat men zulks be-

fpeurt , gelyk als verdwynen ,* doch zo dra zy van tyd tot tyd

een genoegzame menigte verzamelt en uit de omleggende,

aardholen weder zulk een toevoeging bekomen hebben , dat zy

dicht genoeg geworden zyn , zich ontfteken, en in lichte vlam«

men geraken, waar toe ongetwyfFelt ene over het meir han-

gende vochte nevelige lucht veel toebrengt : aangemerkt niec

alleen de natuurkennis ons leert , dat ene vochte dikke lucht

de dampen te gelyk verdikt en de verdere opftyging belet,

maar ook de ervarenheid wegens de bovengenoemde franfchö

bron toont;weshalven deszelfs grond in den winter en by ene voch»
te lucht fterker brand, dan in den zomer , waartegen het dik-

werfindenheetften tyd (die, gelyk bekent is, ene tegenftrydige

•werking heeft , te gelyk de dampen verdunt en vaneen dryft;

,

van zelf ophoud te branden (i). Gelyk dan ook voorts zeer

natuurlyk is » dat als de voorraad der zwavelachtige en andere

dampen , die uit den grond toevloeyen , verteert word , en
het gevolgelyk de vlammen aan voetzel ontbreekt , dezelve

noodwendig verÜaauwen moeten ; niet anders , dan gelyk de
vuurbrakende bergen maar alleen woeden , als genoegzame
brandvoorraad in hunne ingewanden gevonden word , doch, zo

dra

O') Dergelyken ook aan de geftadige aardvlamming van den berg Pietra
Mlala op het Apennynfche gebergte befpeurt werd ia de Memoires de /'/f*

»v?</, des Sciences de Paris d. 1706. />» 337, waar mede overeenfteramen de
proefnemingen van verfcheide Pbofpbori, die by heldere lucht en klare

7.onnenfchyn geheel oiet , of immers zeer langzaam , maarin het tegen-
deel by koele, benevelde en dikwils regenachtige lucht zeer haaüig oot-

ftekeu e in hel ie vlammen uitbrt^keu*

!
,y'"y\

'i iiï
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dra dezelve verteert zyn, ophouden en ruften, en niet weder

beginnen, dan als hun een nieuwe voorraad uit de naburige

aarde toegevloeic is. Doch dat het yflandfche meir na de

gelefchce vlammen noch enige dagen rookt , zoude ik vermoe-

den te ontdaan, vermits dan noch iets van dikke aardwafch on-

der in den grond overig mag wezen , 't geen noch een wyl

nabrand,en, dewyl anders gene opening is, zynen dikken damp
door het water opgeeft,. Eindelyk is ten aanzien van dat won-
derineir het zwaarll te begrypen, hoe de toevloed der brand-

flofFen alle jaren, en wel tot drie malen , in zodanig ene menig-

te en juide mate gsfchiedjdat zulks 14 dagen duurt, en dus ge--

matigt kan zyn. Doch het is daarom niet t'enemaal in twyffel

te trekken, nadien de natuur in de aarde vele verborgen wer-

kingen verricht, welkers eigentlyke oorzaken en omflandighe-

den geen natuurkenner kan beflilTchen. Waarom zouden die

omftandigheden , offchoon zwaar te ontvouwe , niet zo wel

mogelyk konnen zyn, als 't geen de om zyne natuurkunde

verdienllige en^ geloofwaardige heer Scheuchzer in de natuur

Gefch. van Zwitzerland Part. IL p. 342. van het bad vanWeis-
zenburg verhaalt? dat het driemaal des daags zyne warmte ver-

andert , en 's morgens tuflchen 7 en 9 , 's middags ten 1 2 , en
's avonds weder tuHchen 4 en 7 uren warmer als anders is ?

§. X. Uit al het bygebragte, en nadien overal een zo grote 'Er zyn

voorraad van zwavel, bergharft, yzerertzen en yzerachtige
J^^^^

^^^^^

zwavelkyen, de eigentlyke zoogfters van het warme water, voor-
JJ^^"'

handen zyn, die vermoedelyk fteeds zonder ophouden te zamen
vlieten en in beweging geraken , is het niet te verwonderen,

dat zo vele warme Vyvers en Bronnen op verfcheide

plaetzen van ons eiland gevonden worden. Een zekc fchip-

per, die in de Jokuls-Fiord (Baay) lag, heeft boven op de
Jobil, een grote rots , die fterk dampte, en wier aardryk zo
warm was, dat men 'er naauwlyks de hand op houden kon, een
tamelyke vyver met byna kokend water gevonden ; doch geen
vlammen by dag noch naCht gezien. In het gebied van Huus'
mck , niet verre van de plaats, alwaar de bovengenoemde brand
haar begin nam, word een hete bron gevonden, die alle quar-

B 3 tier
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tier uurs driemaal opborrelt , en in den beginnen een weinig f

welhaad noch hoger , en eindelyk geheel opdygt, zodanig

weder driemaal daalc , en dat fpel beltendig nacht en dag by
verwifleling herhaalt. De meeflen dezer Bronnen zyn zo brand-

heet, dat men rundvlees er in gaar koken kan, 't geen zon«

der enige toeftcl of vaatwerk op ene korte , hoewel de eetluft

niet fterk opwekkende wyze in het water zelf , door het vleefch

fiegrs aan een touw te binden , kan gefchieden (t), of op ene
omftandiger, echter fmakelyker manier (/), wanneer men hec

in een ketel met koud water legt en in den waaflem hangt,

Qp dat dezelve *er tegen fpelen en het koken te weeg brengen
kan. De heer Me . . . verhaalde , dat niet verre van zyne
baay zeven warme bronnen naby elkander gelegen waren, wel-

ke met groot geweld opborrelden , waarby een man woonde ,

die jaar uit jaar in zyne fpyze op gene andere wyze zo-

dede dan in een bron, die boven een enige opening had,
waarin hy vleefch, in een linnen doek genaait, en ook grut-

ten en diergelyken, in 'er inhangende ketels gaar kookte.

Goed tot Die Bronnen zelfs maakten by hunne overloping of over-

Baden, vloejing ene matige beek of kleine vloed , in welkers klaar en
laauw water (offchoon 't in den beginnen het hoofd, onge-
twyffelt door zyne medevoerende zwavelachtige uitwaaflcmin-

gen , enigzints bedwelmt maakte ) het in 't algemeen aange-

V naam en gezond te baden was. Op het zelve onthielden zich

fteeds zekere zwarte vogelen met lange fnebben , de fnippen

nietongelyk, die 'er gemeenlyk op zwommen . en vermoede-

lyk hun voedzel van de 'er in zynde wormen, flakken en dier-

gelyken zogten ; doch of 'er vifch in was , wift men my niet

te zeggen, waar aan ik echter te minder twyffel , nadien ik

weleer in de laauwe waterkommen , waarin de warme baden te

Bourzet by Aken hunne uitlozing hebben , meer als een zoort

Triffchen , byzonder Karpers, opgemerkt heb, die daarenboven,

(if) *t Geen Z»rgdrager gedaan hee£t : Opkomfi JerGroen/atu^/cbc Fijfcherj

7, Hoofd ft,

(O Gelyk D, Bi»m Pbilof. Tramafft. No. III. p. 238 bericbi»

i

*
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'gelyk my een voornaam man aldaar berichtede , zelfs wegens

de vruchtbare laauwheid des waters groter en fmakelyker zyn,

dan die verre van daar in koud water gevangen worden

In 't algemeen heeft de ervarenheid overlang de deenfche

kooplieden geleert , dat gelyk die warme, alzo ook de ove-

rige bronwateren van dit eiland , nadien zy alle , olfchoon de

een meer dan de andere mineraalachtig is , zeer gezond en

heilzaam te drinken zyn (f«).

§. XI. Het Gebergte beflaat uit Zand- en ander ruuw
Gesteente. Na alle vermoeden zyn in het zelve Marmer-
lagen te vinden, naciien diergelyken niet alleen in Zweden
en Noorwegeii gevonden worden , maar men ook by wylen

op het ftrand van dit eiland kleine flenen van marmeraart

aantreft, die bezwaarlyk van de rotzen op enig afgelegen vafl

land afgefcheurt, en door de zee tot aan Ylland gefpoelt kon-

nen zyn ; gelyk dan ook in de verzameling van Eeckhof te

Lubek, die thans in handen van den konftlievenden heer Biir-

germeetter Munter is , een rood en een groen Marmer ge-

vonden word, 't geen uit Yfland gebragt zoude zyn. Maar,
wie heeft het afgebroken ? In het land is 't den fchamele
huislieden ten gebruike niet nodig, en vreemden begeren hec

niet, nadien zy het van andere plaatzen beter ; dat is , har-

der en glanziger , en daarenboven nader by en tot geringer
prys konnen bekomen , vermits bekent is , dat zodanige ge-
fteentens in de koude waereldsdelen tot de vereifchte hardigheid
niet geraken, en gevolgelyk zich zo wel niet laten poly{len,dan

't

Cw) My koomt hier te binnen »t geen Duibequius Legat.Ttircic, Epift. U
/>, 17» meld, en een naauwkeurig onderzoek verdiend, namelyk: illudquo'
que , dum Buda eram , videre juvity fontem , qui cft extra portam , qua
iter eft Confiautinopolin, in fummo mire ferventem : in cttjus tarnen fundo
fiatantes defprcias pifces , quos inde nifi coSios eximi poffe non putes. Ik ver-
beelde my, dat veelligi het water onder op den grond koud is , doch een
van op zyde uit de aarde toevloeyende warme ftroom 'er over been loopt,
en vermits dezelve, als ligter, genoegzaam door het koude water gedragen
word, 20 gezwind rolt, dat zy van hare warmte het water op den grond
niet veel mededeelt, en mitsdien de vilTchen onder zeer bequaam *er in
leven konnen.

En ge-

zond IC'

drinkcM.

Geftelte-

nis vnn
het Ge-
bergie,

waar i-a

vermoe-
delyk

Marmer
is.



i6 BESCHRYVING

i \

1'



V A N Y S L A N D. i^

gelyk zé
1 is. £a
fleningen

ropa, ge-

toevallig

gevonden
n daaruit

'1

it zoort

,

by Roer»

ilius IJlan»

t men *er

ifchap uit

loegen te

sden 2ich

is van de
olgens de
LRSPAAT
tzen, ge.

^yner be-

jezonden

)ort , dat

yfland-

gezogt

J. XIIL

ihflge daar
werk van
over ge-

^eculans ,

Paris iiic«

;enoinei)

,

e waere)d
rit «f. /In,

als zy woc'^en. Pi

I

5. XITI. De vunrbrakende bergen werpen

twe zoorten van Puimsteen uit; namelyk, een gra auwe"*^""*

en een ZWARTE, die echter beide onzuiver zyn.

g. XIV. Dat in het gebergte Metalen konnen wezen , Ook ver*

vermoede ik niet zonder grond, nadien men my niet alleen be-™j^^^^*^

richt heeft, dat men by wylen \zerachtige Marcay^f^ ge- Jig„/*
Jyk ook toevallig Zwa velkyen, aantreft, en dikwerf Ade-
laarstenen vind , die in 't gemeen yzerachtig zyn (0), maar

ook daarenboven in D. fVorms Mufeum p, 123 leeft, dat hem
loutere YZERBROKKENuit Yiland voor zyne verzameling

van naturalia gezonden zyn. Doch wat het , behalven yzer-

fleen , voor eigentlyke metalen geeft , is niet te zeggen ; nade-

maal men , zo veel ik te weten heb konnen komen , noch ner-

gens gegraven , of de aarde ter nafpeuring ontbloot heeft , *t

geen naar alle verraoeden ook nimmer ondernomen zal wor-

den, zo wel wegens de onbewerkbare, ruwe en gevaarlyke

gebergtens, als wegens het aldaar ontbrekend en tot den be:g-

bouw niet te ontbere brand- en werkhout.

§ XV. Aan Bergharsten en Aardpekken, J5z7?^w//2zï, Berg-

ontbreekt her geenzints , 't geen uit velerly blyken af te nemen harft.

is, als by voorbeeld uit de Turf ; want offchoon deze niet

veel gevonden word, en in het zuiderdeel zeer flegt is, door

haar veel zwavel fchielyk verbrand , en grouwelyk ftinkt, heeft

men echter hier en daar, als in Havenfioerd , ene goede, zwarte,

zware en vafte Turf, waar van zichde inwoonderen tot hun eni-

gen brand bedienen. Iemand heeft my van een Zeeturf ver-

haalt ; doch waar van hy , des ondervraagt zynde , niets ver-

der wift te zeggen.

§. XVI. De aanwezenheid Vran het aardpek word noch meer zwm
bewezen door het zwart Amber. Gagatbes , waar van men Amber.

by wylen ftukken vind, die, aangeftoken zynde, als een licht

bran-

(ö) jfacoham in Muf. Reg. Cap. /. SeSt» 7. ». 62, brengt uit de Schedis

Cndmmidi Islaticii hy y dat van dezelve 60 zoorten , en daar onder enige
van zeer byzondere eigenfcliappen gevonden zouden worden '-, doch waar
van men met recht nader bewys kan vergen.
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branden , en door de Yflanders tot bygelovige dingen gebruikt

worden , vcrmoedelyk van hunne Catholyke vooroudereh by
overlevering onder zich behouden, vermits die (leen ten dezen
tyde noch onder de Cathoijken tot het zelve einde in gebruik is

(/)).Dat Amber is naar het uitterlyk aanzien, en gedeelcelyk ook
volgens den leemachtigen aart zeer gelyk , doch in hardigheid

en overige geaartheidzeer ongelyk, aan een zekeren pekzwarten

en glanzigen (leen, dien de Denen zwart Agaat noemen,en,

nadien bywyien daar van tamelyk grote ftukken gevonden wor-
den , ter verkoping medenemen. Dezelve is ongemeen hart

,

zulks het, gelyk een Agaat , vuur flaat, doch ongetwyffelt ei-

gentlyk een zuiver , glad , zeer leemachtig en door een
llerk aardvuur zamengefmolte ertzfchuim, of verglazing ; want
als men op dunne plaatfen flaat, fpringt het gelyk glas, en de

afvallende fcherven hebben ene glazige gedaante , waar tegen

niet ftryden kan , dat het vuur in heeft, nadien zelfs de in ee *•

groot vuur zamengefmolte vafte ertzfchuimen enige vonken j);s:'

ven; en ik bezit uit Lisbon zodanig een fchuim, 't geen £o

hart is , dat het zich als een fpiegel Iaat polyflen , en , tegen

Haal geflagen , veel llerker vuur dan het yflandfche geeft. In

Coppenhagen heeft men voor den laatft overleden koning uit

een groot Huk van dien fteen een fchaal met een dekfel ver-

vaardigt, waar aan de kunftenaar, zegt men, tot in het vierde

jaar gearbeid zoude hebben ,* want het , aangemerkt zyne broos-

heid, ene byzondere bequaamheid en behoedzaamheid vordert.

Een goed vriend heeft een fluk*er van aan een fignetfnyder ge»

geven , om 'er een cachet in te graveren , doch 't geen niet

gelukken wilde ;veelligt door de onbequaamheid van den mees-

ter; vermits immers de zwarte agaat coralen , die de vrouws-
perfonen in den rouw om den hals en in de oren dragen, gelyk

ook hechten van meffen enz. daar van in menigte gti.iaakt wor-

den. Dien fleen befchouwende , is my in gedachten geko-

men , dat hy welligt de eigentlyke Lapis Obfidianus der ouden

zoude konnen zyn; want deszelfs omfchryving dit Yflandfcli

ertz:»

0>) Cafius de Mineralibui Lib, III, Cap* 1* Se£i, l^»

h\ f
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ertzfchuim in alle delen zo gelyk is, als het een ey het ander,

Plinius {Hijlor. Nat. Lik XXX^L Cap, 26. ƒ. SeÜ, 67) zege;

in genere vitri 6? Objidiana^fcil. pocula) numcrantur ad fimlhudi-

nem lapidis, qtiein in JEtbiopia invenit Obfidius , nigerrimi coloris^

aliquando & tranjlucidi , crajfiore vifuatque in fpeculis parietuin pro

imagine umbras reddente Sc, en noch duidelyker ( Ifidonis Lilu

XFl. Origg, c, iS) ejl niger interdum £5* vlrens, aliquando ^
tranjliicidiis crajjinre vifu Qc. 6? Cap. 4. Obfidius lapis niger efl ,

tranjlucidus £ƒ vitri habens Jiinilutudinem. Fonitur in fpeculis pa'

tietmn propter imaginum umbras reddendas. Dus is onze yfl^nd-

fche pekzwart en glanzig ; doch wanneer het in bladen van een
gefpouwen word , is het half doorzichtig, doch dover en
duifterer, dan glas, hoewel het zelve zeer gelyk,* ja ene we»
zentlyke verglazing. Ook kan liet in dikachtige bladen tot het

bekleden der wanden gebruikt worden , vermits het enigzints

Ipiegelen , en duiftere fchaduwfiguren vertonen zoude. Wel is

waar, dat het zich zo wel niet laat klieven en fnyden, dan hec

oude , waar van Plinius zegt , dat beeldwerk en cachetten ge»

maakt wierden , doch het kan een harder zoort,dan de yfland-

fche, of de Romeinen beter lleenfnyders , dan de Denen, ge«f

weeft zyn.

§. XVII. Onder de bovenfte laag der aarde word, gelyk bo: zwavel,
vengezegtis, alomme, inzonderheid in moerasfige dalen en
poelen by hopen, ja menigmaal klompen ter grote vaneenvuifl:

GEWASSE Zwavel {Sulphur nativum) gevonden, en Haat aan
de rotzen zo fterk en dik uit , dat men dezelve alle twe of drie

jaren door een fchraapyzer afkrabben en verzamelen kan. Deze
natuurlyke Zwavel heeft men in vroeger tyden naarftig verza-

melt en uitgevoert. Ook was noch voor weinig jaren eenzeker
perfoon , door den koning bevoorrecht, te Huswickhawen,
alwaar dezelve noch meer, dan op andere plaatfen van het ei-

land , te vinden is , die aldaar op de zwavelbergen zo veel te

zanicn bragt, dat hy op eenmaal twe tot drie hondert gevulde
tonnen naar Coppenhagen konde zenden , alwaar dezelve op de
gewone wyze gezoden en gezuivert wierd ; doch thans is ,

gelyk te voren meermalen,het Zwavel zamelen weder geftaakt,

C 2 ver-
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vermits het de boeren niet gaarne zien, en bezwaarlyk tot het

verzamelen te be?7egen zyn; aangemerkt het de viflchery, waar
van zy de meefle nering hebben, nadelig is.

Word Want de bevinding leert ('t geen my zeer aanmerkenswaardig
door de toefchynt j dat niet alleen, wanneer aan het ftrand Zwavelertz
Viüchen

gewaflchen en van ftof gereinigt word , de villchen verlopen ,

Ichuuwt. msar ook, zo dra een Ichip, waarin enige Zwavel geladen is, op
de rede legt, *er voor vlieden. Ja een viirchersboot , waar
aan maar iets van dezelve buiten aangefmeert is, verjaagt de
vifch, alwaar hy koomt; weshalven de viflchers, die elkander

wangunllig zyn, bywylen aan den een of anderen boot een
weinig Zwavel fmeren, of in ene verborge fpleet verfteken,

wel wetende , dat met zodanig een boot niet veel gevangen zal

worden, by *t w M: ik tot meerder opheldering dezer aanmer»

king noch moet vo . , dat de inwoonders van de faroilche

eilanden het fchadel) zoort walviflchen, 't geen hunne boten

dikwerf omwerpt, en door hun Trold Hual genaamt word,
op deze wyze verjagen , dat zy in de voortleven hunner boten

een gat boren , daarin Bevergeil {Cafioreum) Heken , en het gat

voorts met een prop toeflaan. Anderen voeren een ftuk hout

met zich, waaraan zodanig Bevergeil gehegt is, en werpen het

op den vifch, zo dra hy hun nadert, als wanneer hy in 't zelve

ogenblik als een (leen naar den grond zinkt, 't geen ook de
menfchen , die Bevergeil aan 't lyf hebben , zoude bejegenen

,

waarvan te lezen is BarthoUn. Cent, IL Hiflor, Anatomicar, 17 en
Luc.Jacobfodn Debes Farroce p. i6S ; welke fchryver uit het be-

richt dier lieden *er noch byvoegt, dat zy, by gebrek van
Bevergeil, fpanen van Geneverhout medevoeren, en 't zelve

de viflchen toewerpen , 't geen dezelve werking ,* namelyk
,

Gelyk dat de vifch wegzinkt , doed. Ik heb ook voor zeker gehoort,

ook de dat een fchip met Kalk geladen , of van buiten 'er mede be-
Kalk» fmeert,insgelyks ongemeen van de viflchen gefchuuwt word. Hier

uit blykt, met wat een fcherpe reuk en fyne fmaak ook het ge-

flacht der viflchen door den alwyzen Schepper tot het vinden

van dienfl:ige en vermyding van ondienftige dingen begaaft

moet zyn.

Doch
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Doch de grond dezer afkeer by de viflchen, zo veel de Zwa-
vel, het Bevergeil en het Geneverhout betreft , is veel ligter te

begrypen, dan wat de Kalk aangaat; want van de Zwavel is

bekent, dat zy zo fterk uitwafemt, dat als een kleine verfch-

gebroken klomp van dezelve flegts 24 uren in een belloten ka-

mer gelegen heeft, men hare Hinkende.uitdamping genoegzaam
en niet zonder aandoening ondervind ; waaruit van zelven

volgt, dat het de ftank van de Zwavel is. Zo ook heeft het

Bevergeil en Geneverhout ,^ gelyk men weet, een fterke en on-

aangename reuk, die de vilTchen verdry ft; doch de Kalk heeft

geen zo merkelyke en fterk riekende uitdamping , en mitsdien

zoude ik denken , dat offchoon de zinnelyke aandoeningen der

dieren veel fcherper dan die der menfchen zyn, het nochtans

niet zo zeer aan de reuk van de ingeladen Kalk moet toege-

fchreven worden, dan wel aan den fcherpen fmaak van het wa-
ter, door de by het inladen ftortende, of aan het fchip ge-

fineerde Kalk veroorzaakt, dat de viflchen te rug wyken.

§. XVIII. Keukenzout vind men niet overal , ik mene, Gebrek

zoutgroeven noch fteenzout.
I^^j^^

g. XIX. Op het gantfche eiland worden ook gene" Bom en Ook aan

gevonden, behalven in deszelfs noorderlyk deel. Gelyk een lio"ien.

voornaam koopman uit Coppenhagen my verhaalt heeft, dat

hy tuflchen Huiiswkk en OJfioerd,ontrent 6 mylen van elkander
gelegen , een Berkenbofch van drie vierde myl gevonden heefr,

welks Bomen niet hoog, en derzelver ftammen flegts een arm
dik waren; en een ander zegt, dat by Thing Oere-Klo/ler noch
een zeer kleine boflTchadie, merendeels uit Berken beftaande,
overig is, doch dat deze zo flegt en laag zyn, dat men, op een
klein landpaard zittende , aan hunne kruin kan raken. Slcgts

langs de weiden heeft men enige weinige lage Wilgebomen,
en hier en daar kleine struiken en kreupel-bosjes van Braam-
beziën, Geneverbomen en diergelyken , die door de inwoon-
ders fpaarzaam gehakt , en alleen gebruikt worden, om voor
de weinige flueden , die op het eiland wonen , kolen te bran-
den. In vroeger tyden moeten alhier geen böflchadien ontbro«
ken hebben, nadien niet alleen de oude berichten zulks getui-

C 3 gen.
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Doch
fToede

Weiden

gen , maar ook hier en daar noch overblyfzels van oude wor-
telen te zien zyn ; daarenboven vind men , een weinig diep in

de aarde gravende , veel vergaan hout, *t geen zeer blaauw ea
hart is.

5. XX. Offchoon de vruchtbare aardkorfl: of lage ongemeen
dun is , vind men , inzonderheid aan de noordzyde , aan de

eli^Gias»
beemden en wateren goede Vee-weiden, alwaar het Gras

* wel ene halve elle hoog waft,en m.et zeer vette en welriekende

kruiden vermengt is , waar door het vee vet en fmakelyk word.

't Geen het vee en de fchapen niet afeten , word tot winter-

voeder gewonnen , en wel op ene zeer kommerlyke wyze, na-

dien de grond overal ongemeen hobbelig en fleenachtig is ;

zulks men gene grasfeiffen , maar alleen kleine kromme ukke-

len gebruiken kan, waar n^ede het gras flegts in een geringe me-
nigte uit de fpleten en groeven tuflchen de rotsbrokken en
fteenhopen voorzichtig af^i^fneden moet worden ; weshalven,
en vermits hun werktuig daarenboven van een zeer liegt maak-
zel is , in een. dag niet veel gevordert word.

g. XXI. Ook mangelt het niet aan gezonde Kruiden^
by voorbeeld, Lepelblad, (Cochlearia,) en noch minder aan

Z URING (Jcetofa) die de wyze en alzints werkzame goddelyke
Kruiden, voorzienigheid naar vereifch van die luchtflrcek en hare ge-

wone ziekten, aldaar in byzondere grote, deugd en kracht doet

groeyen. My is van hunne wenfchelyke uitwerking , onder

vele anderen, de volgende zeer aanmerkelyke proeve verhaalt»

Een fchip in den jare 1700 van Iranquebar terug komende,
't geen , 't zy uit onbedrevenheid der ftuurlieden , of gierigheid

van den kapitein, die de koflen der ververfching wilde fparen,

de kaap de Goede hoop voorby gezeik was, en, nadien van de
manfchap niet boven 5 of6 meer in (laat waren, om den fcheeps-

arbeid te verrichten, genoodzaakt werd, Yfland aan te doen, viel

gelukkig in Holmshaven , alwaar de kapitein het fchip op het

ftrand wilde doen lopen , toen ter rechter tyd een yflandsvaar-

der, aldaar in lading leggende, die aan zyne vlaggen zag, dat

het een Deen was, het met een gedeelte van zyn volk te hulp

quam , het anker deed vallen en het fchip beveiligde. Vervol-

gens
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zoiuie

^':i
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gens bragt men hec zieke volk aan land ,*t geen joffchoon het,

behaiven enig Lepelblad , niet als Zuring in warme Melk en
een weinig Schapenvleefch nuttigde,noch'ians velen binnen acht

sndeanderen binnen veertien dagen zo fris en gezond werden,
dat zy huppelden en fprongen , en in minder dan vier weken
na hun komft weder fchecp gaan, zelven hun anker lichten,. en
die lange en bezwaarlyke reize voorts vrolyk voleinden kon-

den. Ook weet al ons volk, 't geen ooit naar Groenland ge-

weed: is, de kracht dier kruiden niet genoeg te roemen; want
dezelve groeyen in gelyke, zo niet meerder, deugd, op Jan
Mayen eiland , Spitsbergen enz. ; en nadien onze matrozen

,

als zy op de hoogte van die eilanden komen , zich gemeenlyk
zodanig van het fcorbut aangetafl: vinden , dat alle hunne tan-

den in den mond los worden, en zy bszwaarlyk in flaat zyn,
hunne dienden te verrichten , zoeken zy, zo dra mogelyk is,

land, om die kruiden te bekomen, waar door zy zich terflond

herftellen , en genoegzaam een nieuw leven en nieuwe krach-

ten verkrygen. Men heeft my van noch een ander kruid ver-

haalt , 't geen alleen op zekere plaatfen wad , zonder [^het

te konnen benoemen of befchryven , doch dat het , in melk
gekookt , natuurlyk als gerften grutten fmaakt , en Jacobceus in

Muf, Reg, P. y. Se^. 6. n, 6 Q 7. gedenkt noch tvve voor-
treffelyke en heilzame kruiden , als Herbce Amiim Jflandice , Fu-

glar ' gras , of Mur - Lodar • gras en Mufei catbaretici - Jflandice
,

Fialla • gras^ of Hoeru - gras.

g. XXU. Aardvruchten willen 'er doorgaans niet wel In het

groeyen, gedeeltelyk wegens den onvruchtbaren grond, en ge-J*^^^"'
deeltelyk wegens de te ftrenge koude en doordringende noor-

„e'^ baal-
de winden; weshalven men het te meermalen, doch te ver-vruch-

geefs , met rapen , wortelen en diergelyken bezogt heeft. ten.

§. XXIII. Noch minder kan men het Veld bebouwen En geen

en KooRN zayen ; want offchoon men de ftenen met veel^^^^'^"*

moeiten uitlezen, en den grond door beploegen en meden
goed maken wilde, zoude nochtans de zomer of de warme tyd
zo lang niet duren , dat iets ryp konde worden , en mitsdien we-
ten de gemene en arme lieden van geen brood.

5. XXIV.
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Van de 5» XXiV. Van Zeege wassen konde men my flegts een

ZeQ' en Jlga marina ^ Zeenestel , met name noemen, 't geen zo
Mcirge- wel verfcli, als by gebrek van hooy gedroogt, het vee, voor-

geworpen word, en, hoewel vet, nochtans te gelyk onfmake-

lyk vleefch geeft. Doch in kommerlyke tyden word dit kruid,

een weinig geroofl: , door de menfchen ten fpyze gebruikt. De
meermaals aangehaalde Jacobceus d. l n. j. befchryf: het onder
den naam van u^Iga Saccbarifera J/landia , en geeft 'er een af-

beelding van. Hcït zoude gezwellen verwekken , en , als men
'er veel van eet, flerk openende zyn. Het is te beklagen,

dat de kruidkenners , inzonderheid onze Duicfchers , wegens
de ongelegenheid der zee , en mitsdien by gebreke van bequa-

me gelegenheid, zich tot noch toe niet ernllig op de verzame-

ling, onderfcheiding en befchryving der zeegewaflen toegelegc

hebben, of toeleggen kennen; want nadien ik my deswegens
enigzints gelegen heb laten zyn , en dezelve , zo veel my ma-
gelyk was , verzamelt , heb ik opgemerkt , dat zy by een
Godzoekend liefhebber der natuur ene nieuwe verwondering
en veel genoegen konnen verwekken; namelyk, wanneer men
hunne onbefchryffelyke, en voor den onkundigen ongelofely-

ke menigte, verfcheidenheid , afbeelding, verwe, groey zon-

der wortelen enz. in acht neemt, en daarby overweegt, dat

niets , dan goed en nut , uit de hand van den wyzen Schepper
gekomen is ; ik wil zeggen , dat ook deze geheel onnut fchy-

nende gewaflen niet alleen zo vele en veelerly levende fchep-

felen ten voedzel , maar ook merendeels den menfchen zelfs

zo wel tot fpyfe , voornamelyk.in tyden van gebrek, als toc

krachtige artzenyen, wanneer zy dezelve , alleen uit begeerte

naar vreemdeen koftbare dingen, niet verachteden, veelvou-

dig zouden konnen dienen voor alle anderen ; heeft de naar-

flige M, Martin in zyne lezenswaardige Defcription of the

Weftern IJlands of Scottland, daar van zeer byzondere en merk-
waarde aanmerkingen verzamelt , en dezelve p 148 fqq. , den
kiefchen ter befchaming , in \ licht gegeven , om te beto-

gen, dat de inwoonders , die in grote eenvoudigheid op die

afgelegen eilanden leven, zich het weinige, dat hun gegeven is,

ten

W'
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ten nutte weten te maken. Van harde of Coraalachtige Zee-

CEWAssEN wifl: myn berichterte zeggen, dat enigen van dezelven
op de gronden gevonden wierden ; doch konde hen niet noe-

men of befchryven , nadien hy , volgens zyne eigen belyde-

nis, 'er nooit naar gezien had. Ten minden zal aldaar een
zoort van Port cervini Itnperaii p, Ö30 gevonden worden,
't geen men op de rotzachtige zeebanken van de niet verre

van daar leggende hitlandfche eilanden overvloedig vind , en in

myne verzameling Madrepora ereStior punStata Êf ramofa^ cornua

cervina amulans heet.

J. XXV. Wilde Dieren, zo edele of eetbare , als on- Gene

edele of roofdieren, ziet men hier niet, vermoedelyk , vermits j^i'^^^

dit eiland van alle kanten zeer verre van het vafte land afgele-
^'^'^^"*

gen is. Beren komen zomtyds in het voorjaar , als de wind
'er naar is , uit Groenland met de losgaande ysvelden aan
de noordkufl: aandryven ; doch men is gewoon, ontrent dien

tyd *er tegens te waken , en , zodra men flegts één befpeurt

,

met opontboden manfchap 'er op los te gaan , en niet te rus-

ten, voor men dezelve gevelt heeft; vermits die gevaarlyke
dieren welhaaft in de onbeklimbare gebergtens vermeerderen,
en zo wel onder de verflrooide en onbefchut wonende boeren,

als de in het wild lopende fchapen enz. veel fchade veroorza-

ken zouden.

5. XXVI. Op die wyze moeten de Vossen van elders al* Behaiven

daar ingeflopen zyn , die zich overal by hopen op het eiland Voflen.

bevinden. Dezen zyn hier nooit rood, maar weinigen van de-
zelven zwart, en de overigen doorgaans in den zomer blaau^-
graau , en in den winter wit. Hunne vellen vallen in den
winter, als zy het meefte en vafWle hair hebben, het beft;

weshalven de Yflandcrs dezelve dan naarftig vangen , en wel

,

uit aangebore affchuuw van fchietgeweer, met uitgezette net-
ten of vangyzers, die gelyk een kleermakersfchaar gevormt',
en met een dood lam ten lokaas voorzien zyn. Buiten dien tyd
leggen de inwoonders , nadien de VofTen de fchapen zeer fcha-
delyk zyn, kraanogen («ttcw vomica) in honig geweekt, die
zy, anders niets zoets te eten bekomende, zeer begerig inzwelgeri.

D S. XXVII.
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dezelve in den winter geftadig, op dat zy , als het 20 fterkge-

vrozen heeft , dat zy met hunne kleine pootjes niet door kon-

nen komen, wanneer de paarden ergens ere opening getre-

den, of iets voor zich omver gchialt hebben, een weinig van
de ontblote mos mogten bekomen ; ook eten zy uit groten hon-

ger, gelyk men dikwerf opgemerkt heeft, zelfs het hair van
de paardcnflaarten. Als het met een fterken wind fneeuwt,

lopen zy fteeds uit het gebergte met den wind af naar het

ftrand , en dikwerf uit domheid in de zee , waar door een
groot getal van hun omkoomt. Bywylen , als veel fneeuw valt,

befneeuwen zy geheel en al , als wanneer zy in grote kud»
den zamen lopen , de koppen onder zich byeen fteken , én
het op de ruggen laten fneeuwen; doch bevriezen er zoda-

nig onder , dat zy zich niet mersr redden konnen. Als dari

eten zy uit razenden honger elkanders wol , en behelpen zich

zolange, tot zy uitgegraven worden, 't geen de boeren niet

verzuimen haaflig te doen , zo dra zy vernemen , waar zoda-

nig een kudde (laat , befpeurende zulks wél haa(l ijit den damp,
die te midden dier kudde door de fneeuw , waardoor hy zich j

vermits zyne warmte , een kleine opening als een fchoorfleen

maakt , in de hoogte ftygt. Voorts zyn zy ook met grover
en wreder wolle gedekt, 't geen eigentlyk van de (Irenge

luchtdreek en het (legte voeder hervoort koomt, vermits be-
kent is, dat hoe milder de luchtdreek, en hoé beterde wei-
de is , hoe fyner en zachter de woile der Schapen en het
hair der geiten valt (x); doch welke hun echter naar de wy

D 2 ze

der doorkout zyn, de bfnnenfte wofdenf 5 ja als de grond zo hatd bevrozea
is, dat zy met hunne poten de heide of mos niet meer opkrabben konnen,
van honger de een des anders wölle eten, en zich mitsdien zeer kommer-
fyk gcnerdn. fiJe Laurizen fVoiffNotfigia illuftrata P, 19Ö. De bewooii-
diers van die eilanden konnen ook zaad winnen, doei liets dan gerft bou-
wen , waar van zy (zegt m^n) voor eert ton zaaykoorn 20 tot 30 tonnen
granen inzamelen.

(j) Om dit te beveftigen , zal ik hier flegts aanhalen , 't geen Busbequim
êe Legat.furcic. Ep,[,p. m» st* "^^^ <^e koftbare geiten in klein Alien aan-
merkt, die met fchone, fyne en lange hairen gedekt zyn : Gramine , zegt

hy.
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't

ze voorzienigheid van den goeden Schepper , dié een ieder

zyner fchepzelen naar hunne omftandigheden hun nooddruft

verzorgt, dus ook tegen de aldaar aanhoudende (li^enge en door-

dringende koude tot een te vafler dekzel verftrekt. Nooit wor»
den zy gefchoren , vermits zy jaarlyks nieuwe wol verkrygen
(die midden in den zomer ontrent St. Jan , als hun een gering

dekzel genoeg is » uitvalt) en de oude wol over het gantfche

lyf los word; mitsdien is men gewoon, vermits de wol dikwils

zeer verwart en ineen gewaffenis, hun dezelve te gelyk als

een overkleed van de vacht te ftryken; wordende zy tot dat einde

gejaagt en opgevangen. Alsdan begeeft een harder zich met de
afgerichte honden op een heuvel, en geeft met zyn hoorn een te-

ken , waarop de honden zich verdelen , en de Schapen van al-

le kanten uit de klippen en wilderniflen in een zekere omtui-

ning of ftaketzel dryven/tgeen vooraan wyd uitgezet is* doch,

op dat zy niet zouden konnen ontvluchten , naar achter allengs

enger word.
Die hier Niet min is opmerkelyk , dat de yflandfche Schapen in 't al-

? hh
"^" gemeen , zowel de Oyen (j) als de Rammen, niet alleen grote

^ ^°'
en geklieWe Hoornen, maar ook gemeenlyk meer b.]" ,

ja zelfs tot 8 («), en onder dezelve menigmaal enen i

voor den kop uitftekenden Hoorn hebben ; waar tegen het

,

door zyne hoornen anderzints in *t algemeen zogenaamd hoorn-

vee, dezelve aldaar geheel ontbreekt, 't geen gelegenheid geeft

te

i

l

iii'

hy , pa/cuntur per eos cantpos exili & Itceo, qttod adlana tenuitatem mul-

turn conferre certum efl. Nam conftat,a(io tranflnth non manere eandem^

fed una cutn pabulo matan', totasque ita degenerare caprasyut vix agnos'

cantur,

(O Dit is in de noordfche woede landen zo ongemeen niet; gelyk OJaui

Magnus Hift. Lib. 1 7. cap. I, getuigt. Habct , zegt liy , tota feptcntrió^

nnlh regio magnorum arietutn ut & ovium multitudines , in quibus & ƒ«•

fnifjig cornua gerunt arcuata* 'i Zelve merkt Martin ook aan in de Scha*

pen op de ruwe weftelyke eilanden van Schotland, in zyne bereids aan-

gehaalde befchryving /> 19*

(») Diergelyke word ook van de Rammen op het eiland Gottland door

Olaus Magnus ter aangeiogener plaaife verhaalt*
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ie giflen, dat alle de Schapen zonder onderfcheid met Hoornen
^ewapentzyn, om dat zy, als gaande dolen, dezelve tegen

Se vele en grote roofvogels niet ontberen konnen , waar tegen

het rundvee, nadien het van alzulke roofvogels niets te vre»

zen, en van wilde verfcheurende dieren geen gevaar heeft,

gevolgelyk gene Hoornen ter verwering gebruikt, en daar me*

jde, als onnodig, niet belafl: is. Doch wat de eigenclyke en

natuurlyke oorzaak dezer zeldzaamheid zynmag, is niet zeer

ligt te befeffeii (w).

D 3 . . Op

' (w") *t ts bekent, dat de liairen , wolle , klaauwen en hoornen ,

die allo in 't gemeen van ene natuur zyn, by de viervoetige dieren (gelyk
de vederen der vogelen en de fchubben der vKTchen) uit overvloedige

ftppen hunnen oorfprong hebben; en,ofrchoon zy als uitvverpfelen aange-

zien worden, echter buisachtige lighamen zyn , die op de wyze der plan*

ten uit vele holle pypjevS bellaan , en tot zekere lengte, breie enz. even-

redig waflen (cö«/. Memoires pour fervir a l*biftoire Naf, des Jiii/naux , p.
I2f} feq.j Voorts is bekent, dat die fappen , naar de eigenfchap van het
voedfel, de vertering der fpyfen , en de overige lighaams gelleltenis der
dieren "gericht en gelchikt zynde, zo vcelonderfcheiden hairen en hoornen by
de een en andere voortbrengen. Dus ontdaan uit koele waterachtige fap«

pen, weke en lange hairen . of hoornen : uit hete en krachtige , korte ge-
dronge en harde. De mannen hebben gemeenlyk kort,gekrult en fterk.doch

de vrouwen week, lang en flegt hair. Stieren, wiens bloed en zaadfappen
in volle kracht zyn, hebben korte, dikke en vafte,doch de oflen, door het
fnyden verzwakt, du-nne,weke en lange hoornen; Qconferri buc meretur
Plot, Nat. Hifi. of Stafortshire eb, 7. § 58 fq.y Dus waft een hanenfpoor,
«en kapoen voor in den kop gezet, tot een ongelooflyk langen en krom-
men hoorn. Voorts leert de ervarenheid , dat het vee, in fchrale, magere
^eeft- weiden gaande, korte, doch in vochte vette beemden grazende,
grote wyde hoornen hebben» By dit alles is de luchiftreek ook niet uit te
lluiten. In koude en weinig uitdampende landen, vind men het vee, we-
gens de veelheid der fappen , met grote, doch in warme landen, alwaar
door de fterke uitdamping de fappen ontbreken, met kleiner of geheel geen
hoornen voorzien; waarmede overeenftemt, 't gesn in de yotage duChev^
Marcbais en Guinee & Cayenne , door de P. Labat befchreven , Tom. III.
eb. 8. aangemerkt word; namelyk , dat het vee, uit Europa overgebragt,
aldaar kleiner en dunner hoornen , dan in Europa, en de rhebokken ze
min hoornen als de geiten zelven hebben» Wanneer nu het bereids aange-
haalde overwogen word, koomt my niet onwaarfchynlyk voor , dat het
rundvee uit het gering en flegt voedzel , 't geen het in Yfland geniet, zo
vele en overvloedige fappen niet bekoomt , dat daar uit hoornen voortge»

hragt

!

!
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En op ^P enige plaatfen beftaat alle have in Schepen, wesl^lreil

enige de boeren 'er aldaar meer acht op geven. Dezen jagen aHeea
piaatfen ^q Hamels in 't gebergte ,* doch houden de Oyen zo veel by

hoed
^^ h"^^ • ^'^ doenlyk is. Om de Lammeren te beter te konnen

worden, hoeden, hebben zy de gewoonte, de Rammen, die (leeds met
de Schapen herom lopen , door een onder den buik gebonden
fluk linnen het ontydig befpringen te beletten , en dat linnen

alleen tegen den tyd af te laten, dat de te werpen Lammeren
gras genoeg in 't veld konnen vinden, 't geen eerfl: tegen Pinx*

ter gefchieden kan. De geworpen Lammeren worden aanftonds

getekent , waarom dan ook een ieder de zynen, vermits zy
alle door malkander moeten lopen , met een eigen en byzonder
teken merkt.

Doch Die tedere diertjens zyn veel gevaar onderhevig van de gro-
door de tc pekzwarte Ra v e Ns, die in de wilderniflen ongemeen fterk

^oT" toenemen, nadien dt;zen dikwerf, zonder dat het verhoed kan

ver-
*^" worden , op dat zwakke vee vallen , het allereerfl: de ogen

voJgc uitpikken , op dat het te minder zoude konnen ontkomen, en
het vervolgens t'enemaal ver{linden;offchoon de boeren, zodra

zy zulks befpeuren , niet verzuimen, toe te fchieten, en dè
iCavens verjagen ; doch het Lam , vermits het , zyn voeder

niet konnende zoeken, elendig omkomen moet. Aagten , en
het het zp.chte vel afdropen , 't geen de peltery geeft, die in

Denmarken en Holftein onder den naam van Schmaaskin of
i^CHMAASKEN (x) verkogt en zeer veel door lieden van eeii

middelbaar vermogen gedragen word.

Hoe een Tegen den flagttyd, als zy gezint zyn, de Hameien te van-

ieder zyn gen en te Aagten voor de fchepen, die in de vleefchhaven in
recht Ia-
Schaap

^^^^^ bragi konnen worden en groeyn, en dat in het tegewdeet de Schapen, dié
"^'

naar hunnen aart voedzel' genoeg hebhen, vermits het voeder krachtetoo'S
Voomt.

gjj ^^ luchtftreek vochtig is, lange en welic hooïneni voonbrerageif. Of ik

Mer op het rechte fpoor ben, mogen zy bcfliifil'n en dieswegens een beter

oordeel vellen, welken beroep het is^ de natairr, en wel byzonder het ryk
der dieren , te beftuderen,

(:») Dat is, PeUicula, ktefne velletjes , <i Banier Smaa, //^ Stn», Siféii,

Sma, Sax, Scbmxtfiïh, t:tiJis , fofvus & Ifi Sf MghV^ti^ Dan, Skiné,

peliit, cufts.

ë

•fl

1 !''
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, Suid,

'A^m

lading leggen, worden dezelve op de te voren gemelde wy-

ze met honden te zamen ged» even, in tegenwoordigheid van

alle de rechters , op dat gekyf en twifl: vfi' oed , en nie-

mand bevoordeelt mogte wordenden ook eeu ieJei vergunt,

de zynen, volgens zyn merkteken, naar '.ich te nemen,

in de magin der geflagte Schapen vind me.i niet zelden een Wat in

ronde Kogel, ter grote van een kaatsbal, die inwendig mee Jj^^"^^

wol, mos en diergelyken geviilt, en uitwendig door een ücht- ggyo "jig„

graauw flymerig taay of hard vlies of huid omgeven is; waarvan word.

ik ene uit Noorwegen onder den naam van Tophus Ov'inus iSTer-

wagicus in myne verzameling bezitte Die kogel ontftaat on-

getwyfFelt uit de wol en andere onverteerbare dingen , die de

Schapen zomwylen uit groten honger^ inzwelgen , en word
eensdeels door de gefladige fchokking der maag, die, gelyk

bekent is , door hare kruiswyze over den andere leggende
vhesjes onophoudelyk heen en weder bewogen word , zamen
gerolt , geperfl: , gewentelt , en in een kogelachtige geflalt^j

gebrast , en anderdeels , als *er geftadig meer hairen bykomen,
door de maagflym allengs verbonden, vergroot en eindelyk met
de hartachtige huid omgeven (y).

J. XXIX Geiten konnen alhier niet gehouden worden, Geiten

vermits hun het zo zeer geliefde loof van ftruikea en jonge ^y"'^'^*"

bomen t'enemaal ontbreekt.
""^^'

5. XXX Ossen en Koeyen vallen niet groter dan het kleinfl: I^^e pflen

geeftvee in Duitfland ,* hebben , gelyk bereids gezegt is , ge- !"„
zy,',

ne Hoornen, en genieten alleen het voorrecht, door de huis kleinzen
lieden in den winter meJe onder 't dak genomen en met het hebben

zo s^'-"

Iloornen.

O) Diergelyke uit hairen zonder vlies zaamgebakke kogels worden in
matelyke grote ook hier te lande in de magen der geflagte Oflen en Koe-
yen gevonden, welke vermoedelyk hunn'-fi o- rfprong nemen, dat die die-
ren, als zy aan de leme wanden der boerenhuizen leggen, de leem, die to«
hechting of vaftigheid met hairen vermengt is, lekken, kaauwen en inzwel-
gen ; gelyk ook , dat zy, als het hun ergens jeukt, met hunne fcherpe ton-
gen die plaats fchuren, en daarmede de ieukt verdryven, als wanneer aan
de flymerige tongen enige loffe hairen blyven kleven , die kaauwende inge-
llikt, en vervoi^>ïns op de gezegde wyze zamenkievende lot een kogel
worden. f
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llr^'

ZO kommerlyk gewonnen hooy, of, by mangel van hetzelve,,

met hec gedroogd zeegevvas Zeenellei Ipaarzaam gevoed te

worden

De Koe- J.
XXXI. De Melk is de voornaamfte artzeny der Yilan-

meik ders, en word daarom ook, zodra zy van de koe koomt, door,
word tot

ggjjg ^j^jgj.£f,^ dan alleen kranken, genoten. Anders bedienen

gebruikt. ^Y zich in 't gemeen van huy of wey {Serum ladtis) tot hun
befte drank; weshalven zy 'er zeer zuinig mede omgaan, en
gewoon zyn , dezelve , als zy goor , zuur en drabbig word, door
water te verdunnen , te verlengen , en een weinig de onfmake-
lykheid te benemen.

Hoe de $ XXXïI Zy maken veel Boter; doch, zo veel my be*
Boter be wull is, geen Kaas. De Boter kaarnen de meeften voor en na
handelt ^o hairi^ , als zy uit ongereinigde melk in een zamengenaaide

fchapenvacht gemolken is, en leggen dezelve dus op; weshal-

ven een vreemdeling die Boter niet ligtelyk door de keel zou-

de konnen krygen. Ja , vermits zy *er geen zout in konnen
doen , word zy welhaafl: zo groen, zwart , kantig, fterk en
onfmakelyk , dat men dezelve naauwlyks met herfmelten enz.

den deenfche matrozen eetbaar maken kan.

Hoehet §.• XXXIII. Hunne manier, om het Rundvee te
^^'^ s L A G T E N , heeft ook iets byzonders. Zy kollen het niet voor

geflagt,
^^" ^°P' nienende, dat daar door het bloed in *t vleefch ftremt,

en mitsdien niet lopen kan ; maar fteken het een dun penmes
diep in den nek, waar door het ter aarde valt; als dan trekken

zy de poten gezwind met ftrikken zamen , en openen de keel

,

op dat al het bloed zoude uitvliecen Het ingewand word door

de Yflanders allereerft, zonder veel te reinigen
, genuttigt , en

het dic^ zelf afgehakt. De flukken worden niet met zout ge-

wreven, maar flegt 5 twemaal door zeewater gehaalt , en dan in

de lucht , op dat ^y winddroog zouden worden , en vervolgens

in hunne hutten ever hunne haardfteden gehangen , om dezel-

ve te reken, en e meer te doen drogen. Dus behandelen zy

hun geflagt hp'i: verrot en half ftinkend vleefch , tot zy hec

voorts opeteti. Die het beter willen maken , en 'er de midde-

len toe hebben > kopen een weinig zout , fnyden , als het ge-
'

' flagt

'm.

M ' ' ''
'
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flagt dier noch onafgehakt hangt , op drie of vier plaatfen een
diepe fnede in het vleefch , en doen in iedere opening een
kleine hand vol zout, zich verbeeldende , dat het dus zelf,

zo veel nodig is, door het gantfche beeft trekt, en het vleefch,

wanneer *er vervolgens wind en rook by koomt , zeer wel be-

waard word. Op de beide gezegde wyzen handelen de ingeze-

tenen ook met het fchapenvleefch, als zy het voor hun huisge-

zin flagten. Hebben
5. XXXIV. ZwYNEN konnen alhier niet opgebragt wor-geen

den, nadien, zomin op het veld als in de huizen, genoegzaam ^^^ynen,

voeder voor dezelve te bekomen is. Honden en Katten
Hon^den^

heeft men 'er. en Kaf
§. XXXV. Duiven en ander tam pluim gediert kon-ten.

Hen *er, wegens de langdurige ftrenge koude, gebrek aan voe- Tam
der, en de nienigte roofvogels van allerlyzoort, niet gehou '''"'"^".

den worden. Enige weinige meer bemiddelde, en derhalven
hfer nkc!

kiefche, hebben geftadig een paar Hoenderen in huis, die zy
met kleingefneden hooy, onder een weinig roggemeel met wa-
ter ve» mengt, kommerlyk opvoeden.

§. XXXVI. Het edel Landgevogelt beftaat , zo veel Wat Ca>

ik heb konnen ervaren , in VVachtelen , grote Snippen , als on •
vogelt

ze Houtfnippen, en deBerg-hoenen, Rypen (2) genaamt. De ben.

^"'

zenzyn de Snortper op de lappifche Alpen, die zich (a) fteeds

op het land houden , meer loper dan vliegen , en mitsdien niet

bezwaarlyk te vangen zyn. Zy nebben, om de ftrenge k' ude
te konnen wederftaan, geheel ruige met vederen bewaff n po-

ten, waarom zy of haar*s gelyken by de geleerde voT;elbefchry-

veren (^) Lagopedes , doch in Duitfland en Zwitzerland ook
Sn eeuwhoenderen genaamt worden.

J.XXXVII. Van Roofvogels is *er ene onbefchryffely- ^o°^vo-

ke menigte en verfcheidenheid , als grote Arenden, Gie-^'^^**

REN, Havikken, Valken, Uilen, Ravens en an-
E dere

(2) RiUFA. Perdix wontana. Gudtn, Andr* Lexic» I/land*

a) Fid, Scbefer. Lapponia cap. ip. circa finem,

b) Vid, Gefn, de Avibus Lib, III, p, 576.ï
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54 BESCHRYVING
dere meer , die aldaar gedeekelyk namen en gedeeltelyk geeU
namen hebben.

: .

Arenden» S XXXVIII. De Arenden zyn*er van verfchillende zoor-

ten , die
, gelyk op andere fchaars bewoonde noordelyke eilan-

den (c) de inwoonders aan hun jong vee zeer grote ichade toe-

brengen. Enigen derzelve zyn zeer (terk en ftouE. In 't alge-

meen doen zy den menfchen niet ligt leet; doch als zy van een
aangedreven lyk menfchen vleefch gefmaakt hebben , zyn zy
'er w;;] eens zo begerig naar geworden , dat zy onderllonden

,

kinderen van vier of vyf jaren w ig te nemen,en door, de lucht

naar hunne nellen te liepen.

Havik- §• XXXIX. Havikken heeft men *er meer, dan een zoort.

ken» Van de klein fl:en heb ik eens een levend bekomen, die iets klei-

ner als een duif, bont, geelbruinachtig op den rug , met een
zwartachtige zoom om alle de vederen, en wit onder den buik

was. Zie fig. i. Dezelve zat by de duiven en at met haar, doch
wirt zich door zyn gezicht, en vermits hy , als zy onderdaan
dorften, hem tena te komen, nu en dan eens toepikte,zo ont-

zaggelyk te maken , dat geen van haar , hoe hongerig zy zyn
mogten , de vermetelheid hadden, met hem in den ïchotel te

pikken , voor hy geheel gefpyfl: had.

Valken. §. XL. Niet minder worden hier , inzonderheid aan de
noordzyde, meer als een zoort VALKEN-van verfcheide gro«

te en vcrwe gevonden. Deze houd men tot de jagt de dapper-

fte en bequaamfte van geheel Europa j v^'-eshalven de koning

van Denmarken jaarlyks een zyner valkeniers met een paar be-

dienden naar Yiland zend, om zo wel voor zyne jagt , als ten

fchenkadie aan vreemde vorften, alle goede Valken, die hy be-

komen kan, te vangen , en naar Coppenhagen te brengen; waar

voor de koning , namelyk , voor een graauwe Valk 5 , voor

een

(c) JFaUacc in zyne Defcription of the Iflei of Ovkne'j^ , pag. 47. ge^

waagt *er van, en voegt 'er by , dat men te dier plaatfe een wet heeft,

volgens welke hy, die een Arend dood, door ieder huis van het kers-

pel , waar in de roofvogel geveld is, met een hoen befchonken moet wor*

den.

\\\
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een graauwe.en witte lo, en voor een fpierwitte (d) 15 da-

lers betaalt.

De Valken worden gevangen met afgerichte vogels , die op Hoe de-

het veld in koyen zitten, van een ongelofelyken afïtand de Val zcivo ge-

ken ontdekken, en daar van door fchreeinven een teken ge ^'^"ffcn

yen aan hunne meellers, welke in een bedekt bnfchliuttje zit
*

ten loeren , en een roer- of lokduif doen fladderen , op welke

de Valk, zo dra hy haar gewaar woid, fchielyk uit de lucht

nederdaalt ; doch , als hy ter aarde koomt , door een over hem
zamenflaand net levend gevangen word.

Als het fchip , waar mede de gevangen Valken overgebragt Hoe zy

zullen worden , zeilvaardig is , worden enige oflen en fchapen ^^'^

voor dezelve geflagt , en hun vleefch op het fchip aan maften,
hage^*^"'

wand en ftaken opgehangen. Ook neemt men noch enig Ie- werden

vend vee mede, om onderweg, als een klein eiland aan tegebragt

doen is, van tyd tot tyd geflagt te worden. Doch wanneer
^^j^

^®^

het mogelyk mogt wezen , ergens in te lopen , zeilt men niet behan-
voorby , maar voorziet zich aldaar van verfch vee, 't geen uit deit.

weliger weide koomt, op dat de Valken van diergelyk vleefch

beter als van het ander mogten dyen. Ter voeding word
maar alleen het mager vleefch , waar van men het vet zorg-

vuldig affcheid, genomen, in dunne repen gefneden , en mét
oly en eyeren vermengt. Ook worden zy alle morgen op zeke-
re wyze gekamt of gereinigt y en voorts in alles zeer v/el en
naarftig opgepaft.

In het fchip worden zy gekapt, niet op den bodem, maar " "

byzondcre vaïlftaande ramen van tedere houte latten gezet, die

E 2 met
.io .; ..^ il I :i{'.] f 'Aj ^iij.ïi::

{d) De wftte zyn de zeldzaamfte,en veèlUgt ook de dapperfte ; waar van
een zo wel fraye als een naaukeurig onderzoek wel waardige plaats by
Olaus M. Lib. 19. Hift. Sept. c. 23. ftaat ; SUBJLBIDUS, zegt hy» utiguibui

& roftroAUD/iCIUSadvolar,dofent,mn itafalcoms NlÜklyqutTMDIORES
funt,quia corpora nigra feu fiifca porofa Junt^defacili evaperantia fpin'tuSt
qui funt vehicula virtuth , tuncque lafantur & debilitantur , qiiainvis fint
agilia per naturat>ti» E contra atttem albafrigida confertas j>abent carnts^
& quia funt multi humidi, multorum fuut fpirituum & pupter catnittm
confertionem itoncit^ evaporantia , ^ id^o diu durant in labore^ .... .

H
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met kleine aardzoden belegt, en boven op met grof doek bcr

kleed zyn , op dat zy zacht en koel zouden zitten , vermits an-

derzints , als de poten heet worden , in dezelve ene podagrifche

ziekte ontflaat. Over het ruim, tuflchen de ramen en latten,

worden in de fchuinte digt by een netten gefpannen , op dat

de Valken , als het fchip door de zee fterk flingert en fchokt,

allerwegen een vaften voet konnen zetten, of wel vallende,

zacht nederkomen en geen ongemak lyden. Deze omflandig-

heden heb ik van iemand , die eens als onderkoopman op een
fchip , waarin koninglyke Valken waren , naar Coppenhagen
overging.

5. XLI, Uilen heeft men 'er ook van onderfcheiden zoor»

ten, als Katuilen, Hoornuilen, Steenuilen enz.

Over veertig jaren bequam ik ene zeer witte , die een geel

kringetje in de ogen had , en ik toen, zo goed ik konde,
aftekende, en thans, in koper gefneden, alhier vertone. Deze
had vermoedelyk op de hoogte van Ylland zyn ruft willen zoe-

ken op een uit Groenland herwaards kerend fchip , doch was
op het zelve gevangen. Als men hem in een kamer op de ta-

fel zettede , en een levende duif 'er by infloot , fprong hy aan-

ftonds op dezelve , rukte met den bek enige vederen uit , en
at eerft van achter door den rug het hart op, voorts het o-

verige ingewand , en eindelyk het vleefch , doch van het laat-

fle niets , dan na dat hy bevorens de vederen merendeels uit-

geplukt had.

Raveos.
J.

XLII. Van de Ravens is Lereids te voren enig ge-

wag gemaakt 9 en daar uit hunne fchadelykheid genoegzaam
af te nemen. Men belpeurt op verfcheide kleine onbewoon-
de eilanden , aan Yfland leggende , dat op ieder dier eilanden

maar een paar oude Ravens gevonden word , welke het voor
zich alleen behouden , en zodanig verdedigen , dat het alle

de anderen, van elders naderende, afbyt en terug jaagt (e).

J. XLIII.

^e') Fid. fFoJf, Norrigia illuftritta p, 22 f. Ik heb te minder zwarigheid
gemaakt, dit te verhalen , nadien iets diergelyks door D* Martin in zyne
meermaals gangehaaide Defcriptim of the JVefiem Ulandt of Sehottland van

drie
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. §. XLIII. Strand- en Watervogels zyn 'er in zo ene water-

grote menigte en verfcheidenheid, dat gene der inwoonders vogels,

zelve hen alle kent, veel minder met namen benoemen kan.

Men ziet op afgelegen plaatfèn , of onbewoonde eilandjes, klip-

pen , die t^enemaal wit van vogeldrek fcliynen : ook oedekken
zy genoegzaam met vele zwarmen of hopen de zee tot op 12

of 18 mylen van het eiland ; zulks men aan hun allereerfl be«

ipeurt , dat men zo naby gekomen is. Het geringd gedeelte

dier vogelen overwintert op het eiland , want de meeften , ge-

lyk zy in *t voorjaar komen , ook tegen den winter, ongetwyf-

felt naar warmer plaatfen , vertrekken. Men vermoed niet

ten onrechte , dat die vogels zo een bequaam eiland zoeken en
beminnen, gedeeltelyk ora het overvloedig voedzel, *t geen
een ieder van hun zoort aan allerly viflchen , krabben of gar-

aaten , gewormte en diergelyken , uit de milde hand van den
algemenen voorzorger, in de zee naar hun fmaak en nooddruft

onophoudelyk vind , als gedeeltelyk wegens de vele onbekiim-

bare klippen , waarin zy met veel zekerheid voor menfchen
en voflèn neftelen en broeyen konnen. Van die vogelen leg-

gen enigen gefladig op het water , en weten door duikelen

hun voedzelte verkrygen; anderen blyven met hunne uitgefprei-

de vleugelen op de lucht zweven , en loeren uit de hoogte , of

niet de een of andere vifch het oppervlak der zee naderen, en
zich buiten het water begeven zal , die zy dan , zo dra zulks

gefchied, door hun ongemeen fcherp gezicht aanftonds in 't

oog krygen , als wanneer zy gelyk een pyl nederfchieten , en
niet ligt de vifch miflèn. Van verfcheide dier watervogels heeft

men ene befchryving en afbeelding in Marlens reize naar Spits-

lergen en Groenland. Zy , die ik deswegens gevraagt heb, had- .

E 3 den

drie kleine eilandjes, p» 47» p» 60, enp* 66, bericht word ; namelyk, dat

op ieder van dezelve flegts een paar Ravens zich onthouden , die alle na^
derende roofvogels met groot geweld, gevecht en gefchreeuw terug jagen,

en zyn eigen jongen , zodra zy genoeg vliegen konnen , met faevlg byten
«itdryft. Ja hy getuigt ook het zelve van twe paar Arenden op iwe on-
«ierfctaeide eWanden pag* 26 en 299* n\

.4'
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den 'er geen byzondere acht op geflagen, en konden my itiitsdiefi

niet veel bericht geven.

Alleen verhaalde men , dat een grote Zeemeeuw een ze-

kere welfmakende vifch, Kun magen genaamt,en een Kar-

per nietongelyk, uit de zee haalt en te lande brengt , *er niet

anders dan de lever van eet , en de overige vifch voorts leggen

laat ; dat ook het boeren volk zich dezelve wel ten nutte weet
te maken, en de kinderen geleert heeft, zo dra zy gewaarwor-
den , dat de Meeuwen met zodanig een vifch te lande komen,
toe te lopen , hen van dezelve af te jagen , en den vifch hunne
ouderen te brengen.

J.
XLIV. Onder de eetbare en ten delen welfmakende Strand-

vogels zyn de voornaamfte, de Zwanen, Ganzen, Enden,
vogels. Duikelaars enz. welke onfeilbaar in 't voorjaar komen.

Ganzen. 5* XLV. Onder de Ganzen is een zoort, iets groter dan een
* grote End, alhier Margees genaamt, 't geen zo menigvul-

dig is , dat men by duizend op een plaats vind. Een ander

zoort , Helsinger geheten , valt aan de ooftzyde van het

eiland neder, en is by zyn kómfl: , ongetwyffelt door de afge-

legde lange reize over zee , zo mat , dat men alsdan wel dui?.

zend te gelyk doodflaan kan.

Enden. §• XL VI. Onder de zoorten Enden zyn velen, als de Stok-

enden en anderen, goed en eetbaar, doch de meeden , als de
Kriek-enden enz.wegens hunnen traanachtigen fmaak zeer onaan-

genaam en walgelyk ; doch waar aan de Yflanders zich niet flo*

ren , maar alles , wat zy op de klippen beklouter^n , of uit dé

zandheuvelen graven konnen , in de pot werpen , en op hunne
wyze gekookt, zonder enige afkeer , als zy hongeren , naar

hunne grage magen zenden. Onder de nutde is de Eyder-
'E N D (ijl. AedurfUgl, Narv. A e d d e r, Anas plumis inoïlijji-

mis Worm.) Deze is zo groot, als een gemene gans, en word
door PTorm, in Miifeo p. 302. befchreven. Onder zyne borft

heeft zy de zachte en koftbare pluimvederen Eiderdons,
by de Duitfchers Edderdunen genaamt. Doch het befte

is het zogenaamd Levend Dons, 't geen niet alleen de
meefte uitdyings kracht heeft , maar ook het duurzaamft is.

Dm

I
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!Dus noemt men zodatlige vederen , welke die vogel zich in

den broeityd uitplukt, om daar mede zyn nefl:, uit kleine bies-

jes zaamgevlociiten, tot gemak en warmte van zyne eyeren en
jongen te vullen ; weshalven de Yflanders, die naby de fcheren

en eilandtjes wonen, alwaar de Enden zich voornamelyk ont-

houden , de neften , als de jonge Enden uitgevlogen zyn, naar-

llig zoeken,dat Dons ofdie pluimvederen voorzichtig wegnemen,
en, dewyl zy vol mos en ftroo'zyn , op horden drogen en rei-

nigen. In het tegendeel zyn van geen deugd , die op andere

tyden, en inzonderheid een doden vogel uitgeplukt worden;
vermits zy vet zyn , en welhaafl: vervuilen. Doch van het ver-

zameld Eiderdons blyft zeer weinig in het land. Het meede
word, vermits het redelyk duur uitgevoert kan worden , aan

de deenfche kooplieden vcrkogt, die het medenemen en met
goed voordeel niet alleen in Denmarken , maar noch meer bui-

ten *s lands verkopen. Hier van kan Luca Dsbcs Fxroa rcfera*

tüi p. 127 nagelezen worden. Men heeft my van dien Eyder-

vogel noch deze byzondere eigenfchap verhaalt, dat hy niet al-

leen gemenelyk vele en langwerpige donkergroene eyeren legt,

maar ook , als men een flokje van een half el lang midden in

het nefl: fl:eekt, ('t geen enigen doen, vermits de eyeren van

een ongemeen aangenamen fmaak zyn) hy buiten gewoonte le^t,

en niet ophoud, dan tot dat het boveneinde van het fl:okJ2 met
eyeren bedekt is , op dat hy 'er boven op zoude konncn zitten,

waar door de vogel zich zodanig verzwakt , dat hy 'er van

'

fterfc

§,, XLVII. Enige der Duikelaars zyn ook eetbaar; dochDuike.
velen niet. laars.

§, XLVIII. De Lommen (Liomen, Colymbi fpecies) is een Lom-
fchone vogel , ter grote van een gans , met een zwarten fmal- men.

jen bek en kleine vleugels , weshalven , en vermits hy gefliadig

vetter , dikker en zwaarder word , hy zo bezwaarlyk vliegen

,

als wegens zyne te ver achterwa-irds fl:aande poten gaan kan.
De Yflanders geven voor, dat niemand ooit zyn nefl gevonden
heeft, en hy zyne eyeren onder zyne vleugelen uitbroeit;doch
zulks koomc hervoor t, vermits hy niet aan de zee, maar , tot

ze-

il

-M'

^
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zekerheid en gemak , op afgelegen plaaifen , en wel op of naby
zoet water zyn neft legt , ten einde hy , op de eyeren zittende,

zoude konnen drinken, of anders , zulks vereifcht wordende,
te gemakkelyker en fpoediger *er uit en in zoude konnen ko-

men. Dit heeft my iemand betuigt , die twemaal het geluk

en de gelegenheid gehad had, zulks met eigen ogen te befchou-

wen (f).

§. XLIX. De Geyervogel (Geirfugl) (g) Merganfer
Jldrov. word zeer zelden gezien , en maar alleen op de beneden
aan de weftzyde leggende klippen, naar hem de Geirfugl Skeer

genaamt. De bygelovige Yflanders menen , dat als die vogel

zich vertoont , zulks altoos een zonderlinge en grote gebeurte-

nis voorfpelt, en men heeft my verzekert, dat in het jaar van
het overlyden van den koning Fredrik IV. , als wanneer men te

voren in vele jaren gene befpeurt had, verfcheiden van dezelve

gezien zyn.

Van de S* '-'• Het is aanmerkenswaardig, met wat ene voorzichtig-

Neften heid de Watervogels hunne Nesten op de (leillte rot-

zen en voordeligfte plaatfen op veelerly wyzen weten te leggen

en zodanig te verfleken, dat men dezelve of geheel niet vin-

den , of niet dan met de grootfte moeite , ongemak en lyf- en
levensgevaar beklouteren kan Qi). Waarby voorts de kundig-

heid dier Vogelen noch meer te verwonderen is , met welke
zy, offchoon zy gemenelyk haar voedzel zeer verre moeten
zoeken , niet alleen de plaats hunner neften wedervinden, maar
ook een ieder het zyne onder zo vele honderden , ja dikwils

dui.

(/) Van dien vogel hebben H^ormMuf.p. 304 en JVillughOrnitholog,

p. 2f9 iets aangetekend. De gemelde vogel is in grote,geluid en geaart-

heid gelyk aan enen anderen , door de Yflanders Hüubryre, en door die

van Ferroe Imbrim genaamt. MergusMaximus Ferrenfis PVormii in Muj,

p. 303. In de Orcadifche é\\2L\\A^n Embergoofe^Sibbald.ScotJlluftr.prodr,

p, 11. lib. 3. r. 6. van welke zeer fraye berichten te vinden zyn in Lma
Jacobfoen Debes Ferroa ^ p» 128.

C^) nd, JVorm. p. 300. fVUlugb, p. 253.
(i&) Waar van by voorbeeld zeer fraay te lezen is , 't geen D. Steinkuhl

deswegens van de Noormannen verhaalt in zyne Topographia Normgia p,

\\7feq.

der Wa
tervo

gels.
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duizenden , die malkander in 's menfchen oog t*encmaal gelyk

Ichynen, zonder millen konnen onderkennen (i).

§ LI. De E Y E R E N zyn Cgelyk gemecnlyk ook die dc^rvan hun-

wilde zoetwater vogels) groengeel verwig met zwarte of bruine"- •^>c.

vlekken, 't geen tot enig nadenken gelegenheid geeft , en ook ^'^°*

van dikker fchalen , dan de eyeren der landvogelen , ongetwy.

feit wegens de ruuvvheid der Uichtftreek en nabyheid der zee

,

op dat , wanneer de broeyende wyfjes, door de afgelegenheid

van hun voedzel, 't geen dikwerf gebeuren kan > een wyltyds

afwezend moeten zyn, aleer zy weder naar hunne neften kon-

nen keren , de inwendige warmte inmiddels niet zo ligt zoude
verminderen, de uitwendige koude lucht 'er in dringen, en het

kuiken omkomen (k) De meeden dier eyeren zyn welfmakende,

en van een zo goed gebruik , dat daar door het gemis der eye-

ren van het tamme pluimgediert volkomen en overvloedig ver-

goed word ; 't geen de Denen , welke de eyeren tot allerly ge-

bruik noch meer als de Yllanders gewoon zya » by hun vcr-

blyf aldaar byzonder te (lade koomt.

§, LIL Thans ga ik over tot het hoofd- en voornaamfl: ge*- va^ de
deelte dezer befchryving ; namelyk , de ryke en byzondere grote

zegen, dien dit eiland van den goeden God aan de onuicputtely- menigte

ke menigte van zo vele en menigerly grote en ::leine welfma- ^.^g^j^*^"*

kende en nutte Zeevisschen geniet, nadien dezelve zich
^

alhier noch in hunne volmaakfte deugd en onverzwakte kracht
bevinden ; want het een door de ervarenheid bekende onwe-
derfprekelyke waarheid is, dat hoe verder naar het Noorden

F . de

(O Waar van Zorgdrager zeldzame en lezenswaardige aanmerkingen aan-
getekend heeft in zyne Grö^«/««<//J:^^ v/^^^z-jr II, deel, 14. boofdftuk.Bladz*
153 en volgende.

(/t) De gxTi^ïMarfili merkt noch daarenboven van de eyeren der water-
vogels aan, dat in dezelve veel meer wit, dan in die der landvogels is;
vermits het jonge broet wegens de vochtigheid en koude , die uit het naa-
fte water op 't zelve valt, langer lyd.dandat derlaatftgenoemden.tot hunne
rypheid nodig heeft, en derhalven het wit, waar uit de jongen, zo lange
zy in 't ey z^n , gelyk bekent is, alleen hun voedzel trekken , te meer ge-

'

hïmk^n» Danuè. Pannon. & 3IyJic, Part, y* p* 12^*
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de Vifch gevangen word , hoe beter , vetter en duurzamer de-

zelve is ; gelyk ook , dat de Vifch zich te midden van den win-

ter of in de ftrengfte koude in zyn beften en volmaakften ftand

bevind. Weshalven ook de Bergers en Drontheimers den Vifch

niet dicht aan de kuften vangen, maar denzelven van de verfte

Noormannen , of Noorwegers , die hem zo hoog in 't Noor-
den vangen , als zy met hunne vaartuigen immer komen kon-
nen , jaarlyks kopen ; welke Noormannen anmiddelyk naar

Kersmis in zee fteken, en de Vifchvangft beginnen (/) gelyk on-

ze Yflanders ontrent Vrouwendach daar mede een aanvang ma*
ken. De onmeetbare diepten onder de Noordpool zyn de rech-

te geboorteplaatfen der Zeeviflchen , alwaar zy teffens hunne
voedzaamfte fpyze en beften wasdom hebben ;waar tegen zy,

hoe verder daar van verwydert,b^^ aunne uittogt meer en meer
in ondiepe wateren komen , op de gronden en banken zo

veel voedzel niet vinden, en ook, door de geftadige en verre

reize afgemat ^ krachteloos en mager worden. Doch hier by
ontdekken zich vele zonderlinge blyken der wyze en goede
fchikkingen van den groten Schepper en Onderhouder aller din-

gen ; want gelyk in de grondeloze diepten , die daarenboven
door vreeflelyke nimmer fmeltende ysvclden befloten zyn , de
menfchen hen ongeftoort en ongevangen zouden moeten laten,

moet hun hunne overmatige vermeerdering zelve noodzaken^
de diepten te verlaten , en den menfchen op omdiepc bevifch-

bare gronden te gemoet te komen ; gelyk ook , vermits aldaar

zo overvloedig • oedzel niet te vinden is, de honger hen dwingt,
aan den angel te byten, op dat de volkeren, aan de Noord-zee
wonende, niet alleen rykelyk hun onderhoud verkrygen, naar
nadien hun andere door de vreemdelingen begeerde koopman-
fchappen grotelyks ontbreken, ook voorraads genoeg zouden er-

langen, tot den benodi^den en te gelyk voordeligen handel met
het overige Europa.

Den
C/) Vide ^cber (Efaufou S^orrf^e^ Q5ej1Pr(cuerfc/ in den jare 1Ö32 te Cop-

penhage gedrukt, *t geen C» S. IC. H. D. , dat is , Cbrijlian Steinkuhl^

Hdfn* D, fiih titulo : To^ograpèia Norwegia in het Hoogduitfch overgezec
heeft, /> 113.

1, vSI

:Hi )!
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Den bewoonderen van het eiland Yfland , 't geen de uit het

Noorden afkomende icholen in den weg legt , komen de
VifTchen in gewen fchte deugd van alle kanten toevloeyen, en

dringen in hunne fiörden of bayen met alle winden. Van de-

zelve zal ik flegts de voornaamfte, nutfle en te kennen no»

digfte zoorten aanhalen ; doch de namen , eigenfchappen en
het nut der anderei: overlaten aan die meerder gelegenheid,

tyd en kundigheid heeft, des vroed te worden, en de geleerde

waereld in omitardige befchryvingen mede te delen.

5. Lil f. Ik make met de kleinfte zoorten den aanvang, by Hunne

namen, den Haring, KiBELjAuw, Lenge, Wyting,^'^''^'^^^*'

DoTiSCH, ScHELviscH, Zeebot, Heilbot en S c H o L. Jƒ„
ƒ°°''

g LIV.DeHARiNG, (*)ofde gekroonde V is cH,geIyk Haring,

hem onze lieden (de Hoogduitfchen) noemen, heeft met volle

recht wegens zyn onuitfprekelyk nut , 't geen zich op de een
en andere wyze over het grootfl gedeelte van de bewoonde
waereld uitftrekt , den voorrang. Dezelve is alomme zo be«

kent, dat men hem niet behoeft te befchryven (w), maar
flegts te noemen, om een ieder te doenbegrypen, wat Vifch
gemeend word. Doch hoe vele zoorten 'er van dien Vifch
mogen wezen , is op verrena zo bekent niet , vermits de-

zelve noch niet genoegzaam onderzogt, veelmin duidelyk be-

fchreven is. Wat Yfland betreft , wete ik wel , dat alle des-

zelfs bayen zodanig met den beften en vetflen Haring vervult

zyn, dat, zo het gering getal en onvermogen der inwoonders
het niet belettede , dezelve daarmede welhaafl: en bequaam de
voordeligfte handel zouden konnen dryven. Doch de onder-

F 2 fcheide

(*) De heer Anderfon noemt te dezer plaatfe den Haring Heiring , om
dat, zegthy, -Iet flegts de iiiifpraak , maar ook de eigenfchap van dien
Vifch zulks alzi:ts vordert , vermits hy nimmer alleen» maar altoos heirs-
wyze . door alle zeen trekt, weshalven hem ongctu'yflrelt ook die duitfche
naam gegeven word; doch welk gevoelen van den geleerden fchryver wy
aan andere overlaten, goed« of af te keuren.

(m') Die onderiuflchen ene befchryving begeert, kan dezelve by Scboe-
fievttde Ichthylogie p, 37. IVillouirh» Icbth^oL />. cip. en by anderen vin-
den.
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15*.

fcheide zoorten heb ik, vermits niemand zich 'er op toelegt,

onmogelyk vroed konnen worden; alleen wifl: men my te zeg*

gen , dat bywylen een zoort voortkoomt , 't geen drie vierde

delen van een elleilang, en de dikte van drie vingeren breed is,

Veelligt is dit het zoort, door de vifTchers Haring koning
genaamt , en *t geen voor den heirvoerder en leider der grote

zwarm gehouden wotd («).
Deszeifs ^^^ zoorten inzonderheid bekend zyn , en waarmede meer

fcheïien ^^ minder handel gedreven word , blykt uit het hier onder aan-

zoorten. gehaalde (o).

Wat zyn De vifTchers wenden gemeenlyk voor , dat de Haring al*

Vcedzel leen van de flymerigheid des waters leeft; doch zulks word
duidelyk wederlegt , nadien de Haring niet llegts tan-

den in den bek heeft, die tot het waterflikken t'enemaal on^

nodig zouden zyn , maar veeleer een gewis blyk uitleveren,

dat zy hun dienen tot het vafthouden der viflchen en dier*

gelyken , die zy tot hun voedzel vatten en inflikken moe"
ten ; behalven dat de nafpeurende bywyien ook andere din-

gen in himne magen vinden* Dus heeft Neukranz (in zyn

Opuf^

(«") Van deze p;eeft Marfin in zyne meermaals aangeTiaaJde befchryving
of f/je H-^eflern Jfiands of Scbottland p, i4J. het volgende bericht: Vis-
fchers en anderen, zegt hy, hebben my verhaalt, dat 'er een Haring is.

Welke alle, die zich in een zeeboezem omhouden, voert, en wervvaardfc
hy zich wend, fteeds door de gantfche zwarm gevolgt word. Deze voeïw
der heteden de vifTchers de koning der Haringen , en als üy hem by ge.-

val vongen , wierpen zy hem zorgvuldig weder in zee, vermits zy het
voor een klein crimen lafce majejlatis {petti treafon) hielden , een vifch
van zodanig enen naam te doden.

(o) Tot deze behoren de Sardynen der P-Joord-zee {Cbalcides, Bellonie
de AqumiU />. 170.) die door de Engelfchen Pilchanls (Ray SynDp/ts
PhciuTiiy p. 104.) en door de Franfchen Celerim genaamt worden, wel-
ke de Sardines , (of, gelyk men in Venetië zegr) Sardelle der Midde-
landfche Zee zeer naby komen : gelyk ook de Engelfche Sprott of
^p\3//, welke eigentlyk het jonge broet van Haringen of Sardynen (/J/z^y

c. I. p. 105.) en gerookt ene zeer aangename fpyze is. Niet minder tie

Stromlinge van de bothnifche zeeboezem. Van de zogenaamde
Stumharing, Staffuaring en Pej.zers, zie Scbonev. d, 4, p,
2>9 feq.

r 'rl', t tl1
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Opüfculum de Harengo p. 28 ) in één maag dikwerf meer dan

60 kleine byna halfverteerde krabben en garnaten getelt, en
Leeuwenhoek , naar luid van zyn 97. brief , ten tyde de vis-

fchen Kuit fchieten, vele eyercjes in de darmen der Haringen
gevonden.

*t fs geenzints onnut , na te fpeuren , van waar doch de on-

begrypelyke grote heiren en zwarmen Haringen oorfpronge-

lyk zyn, die jaarlyks gevangen worden , en wat loop zy hou-

den. Zoveel weet een ieder , dat zy uit het Noorden afko-

men , en vervolgens , in verfcheide armen verdeelt , hunnen
loop door de Noord zee nemen. Doch dit is (legts een ge-

brekkelyk begrip. Tot noch toe heeft men hun niet verder

dan de fchetlandfche , of , gelyk wy zeggen , ^^ hitlandfche

eilanden te gemoet gegaan, alwaar de Hollanders zich jaar-

lyks ontrent St. Jan by Fayrhill en Boekenes met hunne bui-

zen laten vinden , om de omftreeks dien tyd dik aandrin-

gende zwarm , welke uit het Noorden afkoomt , door mid-

del hunner uitgeworpen netten, die zy de zwarm in den loop

door twe buizen dwars te gemoet voeren (waar door een on-

gelooflyke.menigte op eenmaal gevangen kan worden) te vangen,

te kaken, intezouten, en daar mede, behalven hun vaderland ,

ook een groot gedeelte van Europa te verzorgen (^). Doch ik

F 3 heb-

(/)") Ik acht het niet ongere5mt»te dezer gelegenheid kortelyk een el-

gentlyk bericht van de hollandfche Haringvanft te geven. De buizen,
by liitland zamen gekomen, nemen hunnen cours noord noordwefl: , en
werpen St. Jans nacht, den 25. Juny , na 12 uren het eerfte net by
Fairhill uit. De vifTchery gefchied alleen 's nachts , op dat men een ge-

deelte van de aankomende Haringzwarm aan zyn blikkeren (voornamelyk
veroorzaakt door zyne ogen en de Iterk glanzige fchubben, waar mede hy
bedekt is) te beter zoude konnen befpeuren, en hem het net recht dwars
voor fpannen; ten anderen, op dat ook de Vifch, die door het vuur, dat is,

bet licht der lantaarnen op de fchepen (van welk voordeel men zich mede
op de dalmatifche kuftèn tot de Sardynen vangfl met nut bedient , Spon*s
reize door Italië btadz^S \,^2iZigQ\oki word, en derwaards ylt, de netten
te minder mogte zien. Die netten , welke zeer lang zyn , moeten op
ene zekere maat, door de overheid bepaalt , met enge m.azen gebreid
warden, op dat de Vifch daarin met zyne kaken zoude blyven hangen,

en

>;|f!i I
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I^^

hebbe my de moeite gegeven, denzelven nochi veel verder na tfi

fpeuren , en hem ook niet alleen om Yfland , maar ook noch

hoger en onder de Noordpool gevonden, Myne onderzoeking

grond

en voorts van goede hennip vervaardigt wezen. Tlians worden zy me»
rendeels van grove perfiaanTche zyde gebreid, vermits diergelyke netten

drie jaren konnen duren: ook werden zy alle, zodra zy bereid zyn, met
den rook van eikenlioiufpanen bruin geverwt , om dezelve des te on-
kennelyker te maken , gelyk ik eens te Amfterdara opgemerkt iieb. Voor
den 25. Juny» vermits de Vilcli te voren noch niet volkomen goed is, en,

zonder garftig te worden , niet verre te vervoeren zoude zyn , mag men
geen net uitwerpen , waar toe de fchipper , Stuurman en matrozen zicli,

volgens den inhoud derbyzondere placaten, voor hunnen afvaard uit Hol-
land moeten verbinden, en by hunne terug komft met eden verklaren, dat

zulks noch door hun , noch hunnes wetens door anderen gefchied is, waar
van men een ieder fchip, 't geen met den eerden Haring elders verzon-
den word, een byzonder getuigenis mede geeft , om ter plaatfe hunner
beftemming te vertonen, op dat niemand bedrogen mochte worden , of
die voordelige handel in verval geraken» En dit punt is zo gewichtijr»

dat zulks by het verdrag in den jare 1609 tuflchen de grote Viflchery in

Holland en de Had Hamburg gefloten , niet alleen van de kant der eerllge-

noemde, maar ook van de zyde der ftad, voor zo veel hare »f te zendea
buizen betreft, wel uitdrnkkelyk bedongen is.

Van St. Jan tot Kruisverheffing word onder Schotland by Bockenefs en
Sereniat , en van Kruisverheffing tot Ste. Catharine by Yarraouth gevifcht,

en heeft men by placaten verlof, daar mede » zo men zulks goedvind ^
tot den laatften December voort te varen.

Gedurende de eerfte drie weken, namelyk van den 25. Juny tot den 15,
July,word al de gevangen Haring onverdeelt in zoorten onder elkander in
tonnen gepakt, en door welbezeilde vaartuigen , den buizen nagezondea
en Jagers genaamt, overgenomen , en zo fpoedig mogelyk naar Hol-
land gebragt ; weshalven men dezelve J ace 11 s -Ha ring noemt. Na
dien tyd word de Vifch, zo dra hy binnen fcheeps boord en gekaakt is,

zorgvuldig in drie zoorten onderfcheiden , die men Maatjes- Volle-
en Schoot- Haring heet, en een ieder van dezelve afzonderlyk ge-
zouten , en in byzondere tonnen gepakt. In de Maat jes- Ha ring
word iToch zo min melk als kuit gevonden, en is wel ver , doch niet
duurzaam. Volle-Haring word het zoort genaamt, 't geen vol melk
of kuit en in zyn volkomen Itand is. Schoot. Haring (gefchoteti
Haring) Ylen- Haring (icontraêie pro Tdele ^ dat «, ledige) gelyk ook Hol-
Harino (hollen Haring) is die geleegt is, of kuit en melk gefchoten,
ten minfte dezelve zo los heeft, dat hy op het fchieten ftaat (welke toe-
ftand met een byzonder woord Kuitziek en Melkziek benaamt
word) weder flegter is, en zo lang niet duun,als de Volle- Haring. Met

de
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grond zich zo wel op enige my medegedeelde berichten , als

de volgende grondflelling. Ter plaatfe, alwaar de grote en
kleiner vifchzoorten , welkers gemeende en geliefde voedzel

de Haring is, zich in ene byzondere menigte en vettigheid be-

vinden , aldaar moeten noodwendig de Haringen zich in een

grote overvloed onthouden. Nu zyn my, en wel van de groot-

Ite zoorten, de Zeehonden of Hayvisfchen,de Bruin vissciien

of ZEEVARKENs,en vau de Walvifchzoorten,behalven de Vin-

viscH (diederhalven by deNoormannenSiLDHUAL of Sild-
q^ual; dat is, Har INO WALVIS CH, heet) de zogenaamde
Noordkapers inzonderheid bekend, in wier magen (leeds

een groot getal ingezwolge Haringen gevonden worden.

Ik^zal flegts inzonderheid den laatflen gedenken, en van denzel-
J^'^^^^'"^'

ven teffens een merkwaarde omftandigheid bybrengen. Hy ont-
^^^^^^'

houd zichvoornamelyk op den uitterflen noordelyken hoek van
Noorwegen 9 de Noordkaap genaamt , waar van de Groen-

landers hem zynen naam gegeven hebben , ongetwyfFelt we-
gens

do beide laatftgenoerade zoorten komen de buizen , zo dra een ieder

zyn lading heeft, of niet meer te vangen is, voor en na t*huis , alwaar
alle de drie zoorten , aleer ""men dezelve verder verzend , geopent , op
nieuw gezouten en zodanig aangevult worden , dat men uit 14 zeeton-

nen 12 nieuwe tonnen, die een laft heten, maakt. Van de holland-

Ithen Haringvangfl: fpreekt HappeU Kelation, Curiof* Tom» II. ^.53 /eq\

en W^atfttQtv 5TOttfra<in. SWagai- p. 597- De voornaamfte en befte Ha-
ring, die thans in Hamburg gebruikt en van daar door het Ryk'verzonden
word , is de hollandfche , welke uit die Provincie ontboden , doch in

Hamburg, aleer dezelve verder gaat, door daar toe beftelde en beëdigde
waarderers, wrakkers en pakkers weder geopent, op de hollandfche wy*
2e gezouten, herpakt, gewrakt , en naar zyne eigenfchap en deugd vol-

gens eed en plicht met zekere cirkels en tekenen , door de overheid daar
toe verordent , gemerkt word. Doch de byzondere deugd en fmakelyk-
lieid van den hollandfchen Haring, waarin hy alle de Haringen, door de ove.
rige natiën gevangen en toebereid , overtreft , fprnit eigentlyk daar uit, dat
de Hollanders den Vifch terftond levend voor het mes, en zo even zy ge-
vangen word , kaken (dat is , de kiewen , Brancbta, uitfnyden) zorgvul-
dig toebereiden, ende des nachts gevangen noch voor den volgenden nacht
in eiken houte tonnen met tuflchen beide geftrooit grof fpaand-h of por-
tugeefch zoutgefchikt leggen, of pakken, waartegen de overige natiën in
deze en gene ftnkkeo zuimachtig zyn.

'1:
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48 BESCHRYVING
gens de geweldige Haringtogt, die aldaar voorby en by Noor-
wegen afvlied. Niet minder huisveft hy ook , om zo te fpre-

ken, in grote menigte rondom Yfland. En dat zulks ook om
gene andere redenen , dan de hier zo menigvuldig te vinden

Haring gefchied , blykt zonnenklaar , nadien hy , gelyk ik met
zekerheid onderricht ben , wanneer hem hongert , niet alleen

de Haringen , die in de bayen en inhammen der zee verftrooit

zwemmen , zamen dryft , en voor zich henen naar het ilrand

jaagt, maar ook, na hy , zo veel nodig of mogelyk was,

byeen gebragt heeft , door middel van een kleine wending

van zyn groot lighaam een merkelyke draaikolk in het water

verwekt, en daar door die ongelukkige diertjens zodanig te za-

men en tot zich brengt , dat hy dezelve als dan door ene fier-

ke inademing by gantfche tonnen vol met een tameiyk ge-

weld in zyne open kaken , en zelfs kleine viflchers boten , als

zy in de draaikolk vervallen , met het voortvlietend zog in-

haalt of zuigt, en in zyne wyde maag verzwelgt {q)- Doch dat

deze
I

(^) Dit Walvifchzoorc , of een ander, 't geen zich insgelyks met dea
Haring voed, noemden de Yflanders weleer S y l d r

e

c k e (G«<//». /f«</r,

Lexic^ Iftand."^ dat is Haringmeefter , en (by rerel. Lex. Sc. Scand,') is

het SiLDRAEKi balena fpecies 9 qua baïeus ex profundo in finus & brevia
compellit, gelylc ook D. Martin in zyne Defcription of tbe fFeft-I/Iands af
ScottU p, S' aanhaalt, dat by die eilanden in de haringbayen een menig-
te WalvilTchen van verfcheide zoorten gevonden worden , die myns be-
dunkens wegens de ondiepte der gronden gene andere dan Noordkapers,
Potskoppen en Bruinviflchen konnen wezen. In de Pbihfopb,, TransaSt,

N 387. Art. 2, alwaar onder anderen van de Walvifchzoorten by Nieuw-
Engeland bericht gegeven word , heet een derzelve Fin- Back -JVhale
naar de hem achter op den rug ai tot 4 voeten hoog ftaande vin of ze-
nuwachtige en vleefchachiige flosvederen , waarna hera onze en de hol-
landfche Groenlandsvaarders ook Vinvifch heten. Vid. Martens Spitsbergreife
Cap. II. En van deze word in de aangehaalde Transa£lions aangemerkt »
dat hy de makrelen , haringen en diergelyke kleine viflchen door dezelve
natuurlyke lift ^ waar van de Noordkaper zich bedient , by enige honder-
den teffens inzwelgt. Dus bericht ook Ksempfer in zyne befchryving vaii
Japan.' I. B. ii» hoofd, dat een zoort WalvilTchen door de Japonezen
iwa/icurn y dat is, volgens zyne uitlegging, Sardyn eter genaamt,
2ich aldaar ia menigte ophoud*

Voorts

«

I-'
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Voorts

1

deze zo wel als de overige Haringflokkers zich ook teffens by
Spitsbergen, en zo hoog onze Groenlandvaarders ooit geko-

men zyn , laten vinden , getuigen dezelve eenftemmig , waar

toe de naarllige Marlens in zyne geloofwaardige reisbefc.'iry-

ving ten bewyze genoeg is. Dus dan moet by de Noord-
pool een grote menigte Haring zyn , 't geen ik voorge-

nomen heb te bewvzen. Onder de kleiner Haring -eters

verfta ik de Kabeljauw en zyn geflacht , de Len-
gen, Schelvis enz. vermits my bekent is, dat niet alleen

onze hilgelandfche viflchers by bevinding geleert hebben, dat,

het zekerde aas dier ViiTchen , waar aan zy het liefll byten, de
Haring is, maar ook onze Groenlandsvaarders getuigen, dat,

als zy diergelyke viflchen tot hunne verquikking by Spitsber-

gen en daar omtrent vangen willen , zy by gebrek van verfche
ofnatuurlyke flegtseenvan wit blek verbeelden Haring daar toe
met vrucht gewoon zyn te gebruiken. Waarby ik , als toe

myn oogmerk zeer dienftig , niet nalaten kan , a:m te halen

,

'c geen Den'^s in zyne Defcript'mi de rAmcrique Septentrionak

G (waar.
Voorts heb ik alhier ene kleine aanmerking ,niy zelve te binnen ge-

(l'hoten, niet willen verzwygen. Iemand , die het reeds aangehaalde leeft,

kan lichtelyk invallen, hoe hel mogelyk zy , dat de Haringen en diergelyke
Viflchen door hunne vervaarlyke en onverzadelyke vervolgers niet geheel
verdelgt en in zee uitgeroeit worden. Doch zulks nadenkende, blykt wel.
haart, dat het de wyze Onderhouder derfchepzelen behaagt heeft , dat de
kleine vifchzoorten in een onbegrypelyk getal zouden vermenigvuldigen
daar in het tegendeel de gezegde andere zeedieren jaarlyks fle'^is één

*

ten hoogden twe jongen telen; als mede, dat het groter zoort van*' hun ire-
flacht, 't geen zodanige Vifcheters meer dan de helft in grote overtreft
zich op ene andere wyze voeden moet ; dus is het grootfte zoort , de ei*
gentlyke Spitber o sche Walvisch, zo wel door de vele hairachtige
bladen of zogenaamde baarden , waar mede zyne kaken vervult zyn , als
door zyn enge keel het vifchflikken belet ,* weshalven hy zich voorname-
lyk met kleine krabben of garnaten, en een klein vet waterdierije moet
behelpen, offchoon hy nochtans geeu gebrek lyd, maar overvloec'ij' ge-
deit. De Tang hual moet van Taytg C/IngL.Tangle) een Zeegevvas, i^//r«s
marinus^en anderen van ander voedzel leven. Gclyk op het landde vlee^ch-
etende dieren ook geenzints zo fterk, als de anderen vermenigvuldigen, lmi
de vrecfchelykfte onder dezelve , ik mene de elefant en rhinocoro's , 'die
veelligt anderzints de boffchen lange ledig gedankt zouden hebben , zich
mei flegte kruiden en de tedere ukjes der bomen moeten vergenoegen»

'
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(waarin hy hoofdzakelyk breedvoerig en met alle geringe om-
llandigheden de vangft en toebereiding der Moluë^ 't geen een
Kabeljauw -zoort is , befchryft) Totn, I. p. 162 0*228 verliaair;

namclyk, dat de vangd zeer overvloedig is , alwaar men vele

Makrelen en Haringen vind , waar mede zy het beft geaaft

worden, en Tonu IL p, 191. dat als men door te fterk vis-

fchen de ik/b/z^? verjaagt , men ook de Haring enz. verdryft,

en p. 195, dat als de Haring en diergelyken van de ene
flreek naar de andere trekken , de Maluif dezelve ook terftond

volgt. Uit welk alles onwederfprekelyk blykt , dat nadien de
Kabeljauwen enz. in Groenland niet alleen overvloedig zyn ,

maar zich zelfs door den fchyn van een Haring laten vangen ,

het aldaar en noch hoger op vol Haringen moet wezen/tgeen
Gpgeheldertjja ten vollen geftaaft word, door ene diergelyke

aanmerking , by Zorgdrager in zyn aangetoge werk II. deel

Hoofdft. II. uit eigen ondervinding gemaakt , die tefFens be-

tuigt, dat hy zelve een menigte Haringgraten by de vogelnes-

ten aan de groenlandfche klippen heeft zien leggen (r).

Verder Doch nadien ik
,
gelyk thans bewezen is , de Haring zo

bevvys, hoog noordwaarts ontdekt heb, is my, by verder nadenken
,

l-faring i^ gedachten gekomen , dat zelfs in het allerdiepft Noorden
uit het het recht en eigentlyk vaderland , om zo te fpreken , der
verft af Haringen en andere met hem in gezelfchap zwemmende klei-

Noü?deD
"^'* vifchzoorten is , en wel , vermits zy aldaar onder de nim-

koomt. merfinekende ysvelden , die jaarlyks in dikte en grote toene-

men^

(r) Het mangelt ook Jn de Yszee boven Afia aan geen Haringen , gelylc

zulks niet alleen op te maken is, uit de verfcheide zich aldaar bevindende
Walvifchzoorten, en byzonder de zodanigen , als te voren uit Kjempfers

Japan aangcliaalt zyn, maar ook van den ruffifchen gezant Yübrand in zy-

ne reize naar China p. 131. verhaalt word, fchryvende hy aldaar, dat bo-
ven Kamfchatka in de rivier Salazia vele fchone Haringen en diergelyken

gevangen worden. Aan de kaap de Goede hoop, of aan het uitterlie eind

van Africa, laten zfch dikwerf mede Noordkapers^n Bruinviflichen zien, ge-

lyk Kolbe in zyne wydlopige befchryving van die Kaap I. Deel bladz, 243
jB;etuigt; doch aldaar is ook onder anderen het Ha ring zoort, door de
hulla^ndiche matrozen Harder genaamt , niet zeldco te vladen > gelyk

by in *t zelve deel bladz. 234 verhaald

1
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men , en zich wyd en breed uitflrekken , de meefte ruft toe

fchieten en de zekerfte verblyfpiaats tot wasdom van hun

broed genieten ; want het kennelyk is , dat verre onder zo-

danige ysvelden en in die grote diepten de Hayen, Kabeljau-

wen en diergelyken, wegens bezwaarlyke ademhaling niet zeer

gemakkelyk, de hun nadelige vifchzoorten , by gebrek van de

voor hunne dierlyke longen benodigde verfche enfriflcheluchc.,

geheel niet,en noch minder de viflchers met hunne belaging 'er by
komenof hunne diepe ruft ftoren konnen. Iklialven dat voorts

zeer natuurlyk en gemakkelyk te begrypen is,dat nadien die Vifck

zich zo verwonderlyk vermenigvuldigt, deszelfs getal ter plaat-

fe, alwaar hy van menfchen geheel niet, en van roofviflchen

zo weinig beledigt word , welhaaft dermaten de overhand moet
nemen, dat hy aldaar zyn volkomen voedzel niet heeft, maar ge-

noodzaakt word , zo dikwerf de bevinding toont dat zulks ge-

fchied, talryke colonien of heirtogten,om zo te fpreken , af te

zanden, die zich in de open zee begeven, en hun voedzel ver-

der zoeken moeten; van welke, na een groten welhaaft hier na
aan te wyzen omweg , veelligt een overig gedeelte of zyn
afkomft weder naar de Noordpool terug keert , en aldaar het
geflacht helpt vermeerderen. Ik twyiFele geenzints , dat, zo
men in de begonne nafpeuring van de wonderen der natuur
naarftig wilde voortvaren (en och of deze regelen daar toe eni-

ge gelegenheid en aanlporing mogten geven) ook dit en meer
andere dingen door den tyd eigentlyker ontdekt zouden worden.

OndertufTchen wil ik niet verzwygen , wat wysheid en lief- Wat loop

dadige fchikking van onzen groten en goeddoenden Schepper «^ ^r^ek

ik, my aangaande, in de zo weinig betrachte loop of ftreek'^^
^^°"***

der Haringen befchouwe , aanmerke , verwondere en pryze

;

namelyk, dat Hy, de heer van het gefchapene , de bereids ge-
noemde en meerder , ja wie weet hoe veel groter en klei-
ner Zeeviflchen zodanig ene natuur ingefchapen heeft , dat zy
20 wel aan andere in het Noorden geteelde kleine Vüfchen, als
byzonder aan Haring {s) hunne bequaamfte en lieffte fpyzen

G 2 "vin-
C.0 Merkwaardig fchryft M. Martin d, l. />. 340. fFIjerevcf ;'bey are,. a/l

ither fisb folloiv' em and JVbaki and Seüh in particular : For the larger fnb

of
\ >ii.i
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vinden , en op dat zy zich daar van , ais het bequaamfl: mid-
del , om hunne onvcrzadelyke vraatluCt te voldoen , zouden
konnen bedienen, zo wel dezen kleinen doch ongeioofiyknutten

Vifch, gelyk hen zeiven, door alle zeen verdeelt, en aan alle

kullen leid. Want zodra de Haring van onder het ys, of uit

de grondeloze diepten, op de reeds gezegde wyze te voorfchyn

koomtjZyn die grote, groter en grootlle vifchzoorten tot vul-

ling van hunne hongerige magen 'er welhaaft ontrent , houden

dezelve door hunne gefladige beangfting en vervolging van al-

le kanten in hoge, brede en zeer dichte fcholen (t) byeen, jagen

die ook van daar fleeds voor zich heen , en dryven dezelve als

een fchichtigen weerlozen vifch van de ene zee tot de andere

(hoewel deze eigenilyk gene andere, maar alleen andere bena-

mingen dragende delen van den groten Oceaan zyn) en van

de ene kult tot de andere , vermits hy , om zyne grote

vervolgers te ontvluchten , zowel tot zyn eige zekerheid en
een ruftplaats tot zetten, als voor zyn broed, zo lang het noch
teder is , een ongeftoorde verblyfpL its te vinden (u) in de

'. >,t xee-

' 4

éf all kindi feed upon Herring ; dst Is ^ wanr maar Haringen ryii-, votgen

bun alle andere Viflchen , byzonder Walviirchen en Zeehonden» Want de
grootfte vifchzoorten leven alle van Haring.

(O Die eigenfchap en inwendige drift hebben atle Itleiner vifchzoorten,

*t geen wel zeer natuurlyV, doch wegens het groot nut niet onaangemerkt
voorby te gaan is; naraelyk, zy zyn gewoon, uit vreze voor hunne ver-

volgeren, en om zich te redden, zo dicht als immer mogelyk is byeen te

zwemmen en in fcholen ter hoogte van bergen zamen te dringen (die oolc

door do hun dikwerf ontmoetende Noormannen j'uxta Topograph» Norweg»
titat. FisKKBERCEN of Vi SC II BERGEN genaanu worden} 't geen tef-

fens gelegenheid geeft, dat zy door de viflcliers te bequamer en in groter

menigte gevangen worden. Iets diergelyks bemerken wy by het Heeswyk-
fche eiland Hilgeland aan onze niet min vervolgde krabben , garnaten of
garnelen (^Squilla gibba Rondelet.') die vermits zy van onder en op zy-

dcn door de fchelviflchen en anderen , wiens voornaamlte voedzel , en
van boven door de meeuwen (welkers gemeenrte fpyze zy mede zyn) ge-

jaagt en beangft worden, mede in grote klompen of dikke hopen byeen
irluchien, en mitsdien in zo grote menigte de hilgelandfche Viflchers ten

«ieel worden. \
(«} Plin, Nat. lliji^ Lib^ /JT. SeQ^z^,Nain in jtagna^ amnestranseundi

% h

;,! i:
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zeeboezems of op de zandplaten, jd tot in de monden der vloe-

den poogt te vluchten, zich genoe^s^zaam \ oor de deuren der

inwoonders begeeft, en beide ten fpvze en tut kix;phandcl

in onbegrypel}ke menigte aanbied ; waar door de hem na-

zettende grote en kleiner jagers , zo verre de grote hunner

ligliamen , en de diepte van het water gehengen wil , dezel-

ve inwoonders teffens aangeboden , en, ais zy llcgts toetas-

ten willtn , in de handen gelevert worden.

Echter is hier by aan te m.erken , dat zowel de kuiters , om
hunne grote reize te volbrengen , zich , zodra zy gezet heb-

ben, weder in zee begeven , als het broed , zodra het eni-

ge krachten bekomen heeft , insgelyks uit natuurlyke drift

,

en om zyn groot oogmerk te vervullen, naar de zee ylt (w).

Doch om dit alles noch duidelyker en verftaanbaarder te ma* Van d«

ken, zal ik de Jaarlyksche loop der H aringen ,
J^j^'y'''

voor zo verre men daar van zekere berichten heeft, vanj^^p^^gp,

plaats tot plaats aanwyzen , en tefFens tonen , op wat tyd een zelve,

ieder volk dien zegen deelachtig word^ en de wyze op welke
het zich denzelven ten nutte maakt.

In het Noorden breekt de iioofdzwarm reeds vroeg ia De-

het voorjaar uit, waar van de ene Vleugel zich weft-
'^*^'^*^''

waards wend, en met de maand maart wegens de vervolging
Jan'"''Jfgjj

der vele grote ViiTchen van rondomme , en van de flrandvo- enen
gels van boven , zich in zo dikke en dichte fcholen naar het vleugel ,,

eiland Yfland begeeft, dat men niet alleen aan de zwartheid
^''^' ''^\^^^

en het wemelen van het water , nadien zy door angfl: lot aan "v^ftcu

^

het oppervlak van het zelve dringen , en dikwerf fchyncn , *er wend,
uit te willen fpringen, hunne komfl: van verre befpeurt; maar
ook, als men dezelve te gemoet vaart, en met een hoos »

waar mede de zeilen uit de zee begoten en nat gemaakt wor-
den, of drergelyk een holachtig werktuig er inOaat, onfeilbaar
op eenmaal ene tamelyke menigte van dezelve gefchept en

G 3 op-
fkrUque piscibtds evideiis rnth efl , ut tutos foetus edant ^ quia tien fint tbi-,
éjui (Jevorent partus fltidusqtie minus fatviant.
(w) Cj«/, Neukrant^u de Haringo p, \ 7,,

I
%
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Il 't-

opgchaak kan worden. Of die vleugel , welke zich naar Yfland

wend, te voren een gedeelte naar de terreneuffche banken zend,

en waar de rcft van het aan de weflkuft van Yfland nederftor-

tend heir blyven mag, is alleen het alziende oog van den AI-

magtlgen hekend. Ondcrtuflchen is het zeker , dat am alle

de zydcn van het eiland de zeeboezems , bochten , bayen of

fiorden daar van vervult zyn , en tefFens, behalven de natrek-

kende koftelyke andere eet- en nutbare kleine en groter Vis»

fchen, inzonderheid de Noordkapers (die wegens hunne gro-

te zich niet vertrouwen verder in de Noord -zee te volgen)

derwaards gevoert , en genoopt worden , dat oort voor hunne
rechte woonplaats te verkiezen, waar van Zorgdrager na te le-

zen is.

De an- De TWEDE GROTE en befl bekende ooftelyke Vleu-
dere zich GEL (waar van ook echter in het voorbyftreven een gedeelte
naar hetj^^j^p ^g qq(|., gj, zuidkuften van Yfland nederdaalt) (lort, door

wenden- ^^ hem volgende Bruinviflchen , Kabeljauwen enz. voortgedre-

de vleu-ven, (leeds verder benedenwaards in de Noord-zee j doch zo-

leï' danig, dat daar van een Afgezondert gedeelte, namelyk het

oosTELYKE. zyn flreek naar de Noordkaap (x) en verder naar

de gantfche noorweegfche kullen (y) benedenwaards neemt 9

hoe*

(x) Zorgdrager meld in zyne te meermalen aangehaalde Bloeyende op*
komft der aloude en hedendaagfche groenlandfche vifTchery IL deel 7*
Hoofdft.bladz.5)7 dat ontrent St, Jan de bayen by de Noordkaap van jonge
viflchen, inzonderheid Haringen,wemelen en krielen, en hy zelf by Loppe
en Curoy verfcheidemalen met opmerking gezien heeft, dat het water zich

daar van op zoramigc plaaifen byna als levend vertoonde. Ja dat hy daar

van vele troupen by malkander boven water heeft zien fcholen , niet

alleen by honderden , maar duizenden tefFens in een fchool en 'er met
de floep door geroeit , met lenzen 'er in gefchoten,en dus enige gevan-
gen heeft, zulks zomiyds twe te gelyk aan de lens bleven hangen.

Cy') Te dezer tyd is de nering en vangft by Noorwegen geenzints zo
groot, als in vorige tyden, toen de hoofdftreek derwaards ging, en jaar-

lyks enige duizend fchepen uit Denm.irken, Duitfchland, Vriefland, Hol-
land, ja zelfs uit Schotland, Engeland en Vrankryk naar de havens van
Noorwegen quamen, om den gezouten Haring van daar af te halen , en
zich en hunne naburen van denzelven te voorzien; doch welke overvloed
©ntren« den jare 1500 het fterkft vermindert zoude zyn, gelyk inde aan-

ge-

ê
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hoewel een gedeelte zynen loop langs dezelve geftadig ver-

volgt, tot het düüf de Sond in de Oo(l-zcc vervalt, tcrvvyl

het andere, zodra het de noordfpits van Jmland ontmoet, zich

aldaar in tweën rplitll, en met ilN£N arm aan de ooflzyde van

Jutland afloopt (z), doch door de Belt zich met die indeOoll-

zee (a) welhaalt weder vereent, terwyl de twede arm aan

de

feliaalclc Topogr, IV«nv. Cap» <;, p» 29 fq. bericht word ; ook heeft tot

dien tyd het 11 aw s r- Sta utsche Co.mptüIh te IJRiiGeN zich by
dien handel zeer wel bevonden, doch de vermindering merl<cly!{ onder-

vonden. Thans komen van daar wegens de Rothfchaars noch duren-

de n EU GE R VAAR D RUS B 11 E O E u s c II A p jaatlyUs noch wel enige

honderd lallen gezouten Haring naar Hamburg, Bremen en r.ubec'<,doch

Uewyl dezelve op verre na zo vet en goed niet Is, als de Vilch,die daar

legen over by Hitland en Schotland gevonden, ook gcenzints zo zorg-

vuldig als door de Hollanders geCchikt , gevlyt en gezoucen^en daareii''

boven in vurenhoute tonnen (die den Vifch een onaangenamenbyfinaak ge-

ven) gepakt word, Is het vertier, en gevolgelyk ook de winft niet zeer

groot. In de verenigde Provinciën is bereids in den jare 1620 by pla-

caat verboden, enigen Haring binnen de klippen van Hitland, Yriand en
Noorwegen te vangen en te zouten , veelniin van die lieden te kopen ,

by confiscatie van zodanigen Haring, en een geldboete van 300 Caroli
guldens.

(2) By Ahlbiirg word inzonderheid j.iarlyks veel Haring gevangen
en gezouten > in tonnen naar de kuften der üoftzee en Hamburg ter ver-

koop gebragt; doch vinden geen vertier, vermits een ieder , die de veel-

beter hoUandfchen betalen kan, denzelven liever neemt.
(/?)IVlet del laringvangft en handel aan de Kusten der Oostzee is

het korielyk dus gelegen; Toen de Haringdreek noch fterker naar Noor-
wegen quam,isvan denzelven ook op de Kusten van Schonen zo-
danig ene menigte gezouten en verzonden , dat men een goed gedeelte
van Europa daarmede verzorgde. Want toenmjtls was, geiyk 0/(7Us H/ag'
flus litfl, Nnt. Septentr. Lib^XX.c^ 28. verhaalt, de zwarm zo dik, ut
non [oliim retia pifcamium lacerareiuur^fed etiam in agiiiine Ulo hipennn
vel lancea tui/itan's in medio pifcinm inimifa finnarctur, 't Welk ook onder
anderen gelegenheid gaf, dat te Hamburg^ het Sciionenvaa r ders ue-
ZELscHAP in bloey qnara , en Ae.n llaringhandel llerk dreef, *c geen
noch ten huldigen dage onder dezelve benaming duurt , zyne voogden,
opziendersenopperopzienders ter bertierlng,en zyn eigen beëdigden pak-
ker, wrakker en waarderer in bediening heeft, en eigentlyk den Haring-
handel, hoewel flegts maar alleen met den hoUandfchen Haring, als de bes-
re en gangbaarüe waren, blyfc voortzetten, vermits de vangll onder Scho-
llen vftu overlang een einde genomen heeft. Dus werd verderop langs

dt
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de werikufl van Jiit|and afdaalt , en naar Sleeswyk , Hol.

,
ftein

de pnrtfcbe Zwkrosche Kust , gelyk ook onder Finland eii

EsiKNgeen goede Haring gcvo'ideu noch gevangen. Inden Sinus Botb-
r.icus vind men een zoort zeer kleinen en drogen, offclioon anderzintselen en
weKmakender: Haring , STnÖMiNO of Stro ivi lino (^Hahc Botbnicus
I^eukranz de llareng. p, ip.) genaaint , in een ongeloollyke menigte
01. M, (Lb.lih XX c, 29. De Finnen vangen dezelve noch hedendaags
zomenigvnldigjdac zy zeer gezwind daar van een grote menigte verfchal-

ken , die zy noch levend op het (Irand in grove hopen uederftorten, en
dus naar het getal der manfchap onder malkander verdelen, Dach in

Wellerbothen werpt men denzelven in grote vaten en tonnen , zout hera Tï'el,

roert hem met een ftok onder een, en laat hem dus 24 uren liaan, tot het
bloed uitgetrokken is en hy ftyf gewoiden is , waarop men hem den
volgenden dag weder uitneemt, in allerii i kleine tonnetjes verdeelt, en
voorts aldaar verkoopt , of wanneer mc:i 'er gelegenheid toe heeft , in

de nabuurfchap verzend. 01, Rudb, fil, de Ave Sslav. p, 98, Ook pleeg
men de kleinfle Haringen gezouten in bakovens te drogen, en ten ge-
fchenk aan buitenlandfche CorrefpondcHten te verzenden , gelyk ik ray
erinnere, dezelve in myne tedere jeugd gegeten, en welfmakende bevon-
den ie hebben.«Doch thans, nu de tongen kielTcher en darteler geworden
zyn, behoeft men met dezelve zo min als met RafFen Redding naar Duitfch-
land te komen»
Op de tegenovergelegen kullen der Ooft- zee word de togt veel talry-

ker gevonden , vverwaards hy dan ook zyn vervolgers , inzonderheid de
Dorfchen, die nier, gelyk de groter Kabeljauwen, voor de engte van de
Sond en Belt fcbromen en terug blyven , maar hoopswyze volgen , en
by Lubeck het vetft en lekkerft worden, met zich voert,* weshalven op
de kullen van Sleeswyk en Uolstein circa aquino^ium vernum ge-
noeg Haringen worden gevangen. Scboeneveld IchthyoL p 37. doch wel-
kers deugd vermindert, behalven dat men ook op die plaatfen met het in-

i'.outen en i'. ebereiden niet te recht geraken, of tegen de Hollanders mark-
ten kan, waarom zy verfch gegeten of immers gerookt, en dierhalven aU
daar tot geen Koopmanswaren gebruikt worden. Onder d2 laatftgenoem-
de zyn de Kie lekbuckino of Bucklincen en de Flickha-
ring byzonder fmakelyk en wei gezogt. BenefTens dezen komen op de
IMECKL£NiiüRGScHF, KusTEN oe Buckliug CU Flickhariug, die al-

daar op de wyze,als men in de /ïnnaki Wratiflav, d. 1720, Menf» Api il. CL /A^
yf'7. 4. omftandig en lezenswaardig verhaalt vind, toebereid worden. Waar-
op de PoMMERSCHE Volgen. Van deze laatften fj^reekt Neukranz in zyn
den Haring ter ere gefchreven Panegyricus p 42. dusdanig; Slesvicerifes

faporis funt eximii, quibus nibilo inferiores funt Stral<efun4enfe% , ab bis
Rofiocbienfes , mox fFismarienfes \ uUimiim locum Lubecenfe% occupant oh
fundifleril.tat'.n, Wyders worden ook op de Pruis sis ciiE kullen en

by
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ftein (&), het ftifc Bremen en Vriefland (alwaar dezelve weinig

gevangen, immers geen handel er mede gedreven word) voorc-

ylt,to[ hy door Texel en het Vlie in de Zuider-zee (c) dringt,

en na dezelve omcogen te hebben , weder ter voleinding zy-

ner grote reize, naar de Noord -zee terugkeert. Waartegen

de T w E D E grote, weftwaards zich wendende afzondering,
die thans de allerfterkfle is, in begeleiding der Bruinviflchen,

Hayen , Kabeljauwen , Lengen enz. welhaaft naar de h i t t-

LANDscHE en oRCADiscHE EILANDEN ( aKvaar
, geiyk

te mfjk g^^^g^ is , de hollandlche Haringbuizen 'er inzon-

derheid op pafTchen) en naar Schotland ftreeft , alwaar

hy op nieuw een fcheiding ündergaat, en met een tak aan de

H ooft-

by Dantzig Haringen gevonden ; doch zyn zeer mager, en deugen en du-
ren gezouten niet, maar dienen alleen om te roken. Gabr. R.zaczjnskyllifl,

Nat. PolonLe Tt\ 6. Seêt. /. §. 3.

(b') OtTchoon zy zich in geen zo groot ene menigte laten vinden, dat zy
tot koopwaren zouden konnen verÜrekken, fpyzen zy nochtans velen, en
brengen len minlle ene overgrote menigte van de fmakclyktte Kabeljauwen,
Schelviiïchen, Dorffchen enz. mede, die zich by het fleeswykfche eiland

Hilgelaod op de menigerly en bequame gronden , bcneffens vele andere
eetbare , ja lekkere vifchzoorten , waar van nen zeer ligt een geheel
boek zoude kennen befchryven, ophouden en meflen, op welke zy ten

bekwamen tyde door de inwoonders in grote" menigte gevangen, en mee
goed voordeel op de Elbe en Wezer verkogt worden.

(c)Werwaards zy de hun nazetcende Polskoppen en Bruinvliïchen tot

zelfs in het Y met zich trekt. Zorgdrager 2. deel bladz. 96. Doch ten
befte van den groten Haringhandel is op zware (IrafFen verboden, die Ha.
ring in te zouten , maar moet tot Strobukking gemaakt worden , geiyk
dan die Tybukking of Ybukking bekent is, die in november en decem-
ber gemaakt, wel zeer vet en aangenaam valt, doch alleen in Holland
en d'j pa^ftaangrenzende oorden vertiert word , vermits zy wegens hare
veiheid niet duurzaam, en derhalven ter verzending onbequaam is. In
february, maart en april word zy, vermoedelyk de gantfche /duider- zee
doorkruifl: hebbende , en thans op hare terug kering naar de Noord zee
zynde » weder onder Nooidholland voor Enkhuizen , Monnikendam en
Hoorn gevontien , gevangen en tot Strobukking ( by de Hollanders
StrandblkkiNü en Enrkuizer-Bukkinc genaamt) toebereid,
en thans ma^erer en duurzamer zynde , in goede menigte naar Hamburg,
Bremea enz. ontboden en verzonden , eu van daar door het Ryk ver-
liert*
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ooftkuft van Schotland {d) nederdaalt, om Engeland trekt, en
onderweg ook mede aanzienlyke zwarmen den Vriefen , Hol-

Twedelanders , Zeeuwen , Brabanders, Vlamingen (e) en Franfchen
t'^k» voor de deur £end;doch met den anderen tak den Schot-

ten op de We stzyde, en den Yren toeylt
, (die hy zich

rondom hun eiland mededeelt, offchocn zy beide 'er geen an-

der gebruik van maken, dan dat zy hem verfch eten, en de

hem

((/) Yverige patriotten in Groot- Brittannien hebben ten alju^tvden
hunne landslieden door opwekkende gefchriften en mondel inge^WW|[vin
getracht te bewegen, zich te benaarftigen , den hun door Godt eigentlyk

en voor hunne deuren verleenden zegen niet zo onverantwoordelyk.alsge»
fchied, te verzuimen,en door de Hollanders voor den mond te laten wegha-
len j ook heeft men in later tyden aan het engelfche hof, om de vercni-'

ging van het koningryk Schotland met de engelfche kroon in den be»
ginnen te ()ereiken, en vervolgens te vafter te verbinden , alle moeiten
aangewend, om den fchotfchen gezouten Haring in den handel buiten
Jlands in aanzien te brengen , ten welken einde inzonderheid met de
ftadt Hamburg zowel door de koningin Anna , als den koning George
I., beide glor. gedachtenis, byzondere verdragen opgerecht , en door het
vereende parlement met dankzegging beveiligt zyn ; ook heeft men hun
in Hamburg alle geraak , gelyk ook eigen beëdigde pakkers en wrak-
kers toegeftaani doch zulks wil tot noch toe niet gelukken, gedeekelyJc
vermits de Schotten denzelven te vroeg,en aleer het noch tyd is, vangen,
en gedeeltelyk en inzonderheid , nadien zy flegts met kleine boten in
zee lopen, te naby het lan.l vifTchen , en den Haring niet voor het mes
doen fterven, veelmin terIi:ond,zo dra d.zelve voor en na gevangen word,
binnen fcheepsboord inzouten » maar in de boten werpen , als dezel-
ve vol zyn, naar land varen, en dan eerft den Vifch op het ftrand ka-
ken en zouten, als wanneer, vermits gemeenlyk meer dan 24 uren verlo«
pen, de gevangen Vifch inmiddels reeds merendeels door zyne weekheid
aan het verderven geraakt , en mitsdien in fmaak en duurzaamheid reeds
iets verloren heeft; doch het fchynt, dat zy van jaar tot jaar meerder vlyt
willen aanwenden.

(e) De Vlamingers hebben zich niet alleen voor vele jaren zeer (lerk op
de toiiigvangft gelegt, maar ook de befte wyze , om dej:e:ve te handha-
ven en te zouten, uitgevonden ; doch door den Godt mi'shagenden langdu-
rigen religieoorlog, en de daar door veroorzaakte grete verandering in den
koophandel geheel krachteloos , en zelf uit zee geraakt zynde , zyn de
Hollanders , gelyk in meer andere ftukken , alzo ook in die vIlTchery en
handel in hunne plaats gekomen, hoewel echter de hollandfche Haring on-
^er de kooplieden in Neder -Saxen rot op dezen dag wegens de wyze der
noerufting Vlaamsche Haiu«ö of FUmifcher Haring genaamt word.
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hem najagende andere Viflchen zich beft mogeiyk ten nutte ma
ken) en eindelyk, na dat de reeds gezegde verdelingen van

twede grote af/.ondering in het Canaal weder vereent zyn ,

hunne overigen door de vifTchers niet gevangen , en door de

roofviflchen niet verflonden reit , die gewis noch verha7.end

groot is, in de Weffc-zee ftort, en zicli aldaar, naar het ge-

meen zeggen , verlieft, of veeleer, en om beter te fpreken
,

op de kuilen niet verder, of zeer weinig (ƒ ) befpeurt word ,

maar volgens alle vermoeden, fchichtig voor de warme lan-

dejj. Baar zyn geliefd Noorden, en oorfprongelyk vaderland

terug Eeerd.

O onuitfprekelyke rykdom der Goddelyke mildadigheid en
zorge,die alleen in dezen enigen onaanzienlyken kleinen Vifch
door zyn woord enen zo heerlyken zegen gelegt heeft, dat hy niet

flegts zo vele millioenen vrefelyke
,
grote en kleine VifTchen

verzadigt en voed , maar daarenboven ook noch vele honderd
duizend menfchen gedeeltelyk tot ene aangename fpyze ver-

llrekt, en gedeeltelyk door ;n vangft, toebereiding, verko-

ping en verzending overvloedig onderhoud en winfc verfchafc,

en echter niet verdelgt kan worden (g").

H 2 J. LV.

(ƒ) Maillet\x\ zywQ Defcription de l'Eg'jpte Lettre ïX.pag, 2 5'. merkt
als iets zonderlings aan, gelyli het ook is, dat in de maanden december,
]anuary en februaiy zich in Egypten by Groot Cairo Haringen vertoon-
den en lieten vangen,' doch nergens anders, noch by Kofette noch Dsf/Jta-
te 't

ook niet in de Middelandfclie zee.

(5-) Om deze grote onerkende vveldaat van Godt in een noch heller
daglicht te Üellen , zal ik by overzetting hierby voegen , *t geen daar
van in de nieuwe en koftbare Atlas maretimtts & commercialis, in den
jare 1728 in de engelfche tale te London gedrukt, wydlopig gezegt
word, en in het volgende beftaat: Ongevaar in het begin van juny, en
volgens verfchcide aankondigingen, zowel in de lucht als het water , uit
welke de inwoonders van het eiland Schettland (of Hittland) het ver-
menen te konncn befpeuren , koomt aldaar uit het Noorden een onuit-
fprekelyke en ongelooflyk grote zwarm of heir Haringen aandringen. De
plaats van waar zy komen, en genoegzaam huisveden, leggen, zetten en
zich vermeerderen, is onbekent; doch dat hun geta» oneindig groot is,
zal wclhaall uit het volgende ten genoegen blyken , offchoon het echter
flegts een zwarm uit deu Ham eu een overvloed is, die van een noch gro-

ter
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ter terug blyvende menigte,by gebrek van ruimte, genoegznam uitgeftoten,

en tot het elders zoeken van zyn voedzel en verblyf' jaariyks afgezonden

uord; ook is het onbekent, of enige van dezelve tor het uitbroeden van

nieuwe recruten voor het volgende iaar naar hun vaderland keren, ten rain-

fte komen dezelve u.it hun vaderland, waar zulks ook wez'^n mag, zo over-

vloedig, en vol viuchtbaar kuit, dat men 2eg:,en kan , dat een Vifch tien

duizend anderen medebrengt. Hun kuit, fchieten zy in Zee by Engeland,
want gelyk zy vol derwaards komen, zyn zy lange te voren, ülcer zy we-
der van daar fcheiden , geheel ledig. Hun getal behoort in waachcid on-

der de Irifitiita naturae , dat is , overiieft alle getallen , en wanfleer men
volgens enige wyze van rekenen daar van fpreken wil, kan men niet an-

ders zeggen, dan dat hun getal groter dan dat der flerren aan den Hemel
is. Zy breken uit ter plaatfen daar de zee genoegzaam op haar breetft is, en de
uitbreiding van hun heir kan naar allen Ichyn zo veel ruim'.e beflaan , als

gantfch Grcot Brittannien , Yriand meJe ingelloten , bevat. Ongetwyl-
felt moeten i'.y zeer enge zamen dringen, vermits zy zuidwaarts Komen, en
zich genoot/:aakt vinden, tufTchen de kuften van Groenland en de Noord-
kaap door te boren, welke (Ireek voor hun (lef^is een enge Uraat is , of-

fchoon dezelve cp de vlakte van den aardkloot ene wyte van 200 mylcn
(^leagues^ uitmaakt. Wanneer zy zich verder beneden waards begeven, en
hunne talloze Icholen door de in den weg leggende groot -brittannifche

eilanden (die zy vermoedelyk aan de gronden en ondiepten dtr Noord-
zee, wellie ongetwylTelt niet veel anders dan de oppervlakte geftelt zyn,
gewaar worden; ene fcheiding ondergaan , moeten zy zich noodwendig in

twe gelyke of ongelyke delen verdelen. Het een dier delen wend zich
wefllyk of zuidweftlyk, laat Schettland en de orcadifche eilanden ter lin-

ker zyde,en begeeft zich naar Yriand, a'.waar het zich weder fplifl; zulks
dat een tak zich aan de briaannifche eilanden houdende % zuidelyk ne«
derwaards door het kanaal van St. George of het yrlandfche kanaal
ftreek houd, en tufTchen Engeland en Yriand nederwaards in de Savern-
zee valt, alwaar het weder by zyne te voren verlaten vrienden koomt

;

terwyl het twede gedeelte, l<y gebrek van ruimte, zich wefdyk en zuid'
weQlyk zwenkt , door de yrlandfche- en Wcfl-zee nederwaards fchiet ,

fteeds langs de kuiten blyvende, het zuidftrand van Yriand omtrekt, en,
door ene kleine wending naar het zuidoofl,zyn gezeUchap, 't geen, ge-
lyk gezegt is , door het yrlandfch kanaal nederwaards afgezakt is , we-
derom ontmoet.
De twede arm der eerfte grote in het Noorden voorgevallen verdeling,

welke zich een weinig tegen het ooft- en zuidooft wend, valt nederwaards
in de duitfchc of Noord zee, en ftreeft in een geftadige houding de groot-
brittannifche kullen, Schettland en voorts de kaap van Bucanefs en de
k«ften,van Aberdeen voorby, vult onder weg met zyne ontelbare menigte
alle zeeboezems, bayen, rivieren enz. niet anders, dan of hy van d« hand

des
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BELjAUw, als den Vifch, die hoofdzakelyk en alleen de be-

H 3 woün-

des Allerhoo^ften geleid en beftierd wierd, om den nooddrufti.{!;en ten fny-

ze, en dtn koopman ten voordeligcn handel te moeten verftrekken. Ver-

volgens uend hy zich iets znidelyks, flreeft voorhy Dumbar, en word, na

enen omzwaay om den h(;gon oever van St. 'I'abbs en IJerwick geromen ,

en de dicpton gekozen te hebben, eerft- weder by Scarboroiigh gezien, en

ineendikUen hoop niet eerder, dan opde yarmoutfche banken by Engeland
vernomen, van vvaarhynaar den mond der Theems, en voorts door hetl^rit-

tanniCche kanaal zynen weg neemt, doch verder niet meer gezien word.
Om nu weder tot de Haringvangft te komen, zo heten de Hollan-

ders dezelve allereerft by Schettland (dat is Hictland} met ougevaar
1000 of 1500 buizen vveikoom (waar van de byzondere omltandigheden
nider , en zoveel ik ' oor naarftig navragen heb konnen ervaren, hier VO'
ren btaJz. 4.5. en volgende bereids bygebragt zyn.

Zodra de Haring by Schotland aangekomen is , en door zyne uitbrei-

ding over alle zanden «n banken , zich alle havens , bayen en boezems
aanbied, verzuimen de Schotten niet, denzelven in grote menigte te van-
gen , te bereiden , in te zouten en naar enerly marktplaatfen met de Hol-
landers te verzenden, waarin zy, vermits de Hollanders denzelven eerft te

huis moeten brengen en herpakken, dezen dikwerf voorkomen , en ook
mjt hun tot een evengelyken prys verkopen* Na dat de Schotten aan de
noordzyde van de Tayin zulker voegen met hunne vangft gereed zyn, ver-
fchynen de vüTchers boten uit Hunibar enz. onder dezelve, en doen mede
daaruit menig een ryken trek, die zy naarEdinburg en andere grote fteden

te land brengen, en daarmede dat koningryk ten delen verfeh bedienen ;

doch 'er ten delen RedHcrritig^é^x. is gerookten Harinir,op de yarmouth-
fchc wyze , van maken. Wanneer dan eindelyk de Haring, ge'yk hier
boven gezegt is, by Yarmouth weder te voorfchyn koomt, en zich , oiu
zyn voedzel te zoeken, over de zandbanken verfpreid , word hy in ene
vervvonderenswaardige menigte, zowel door de Rngellchen als Hollanders
en Fra'^fchen j^evift, onder welke die van Yarmouth alleen jaarlyks on-
trent 50000 tonnen vangen, en tot Red-Herring toebereiden, die in hun-
ne ftad en de naaftaangrenzende graaffchappen verbruikt word. Van hier
ontwyken gedurende de vilfchery grote z\varmen,die naar den mond der
Theems trekken , en aldaar door de vifTchersfmakken uit London, Foulk-
ftone. Dover, Sandwich enz. zowel voor de ftad London , en andere aan
dezelve rivier leggende fteden, als voor de kuften van Kent en Sullex ge-
vangen worden, terwyl de Hollanders ten twedenmaal hunne buizen
uitreden , en beneffens de F r a N s c n e n, li R a b a n d e r s, V l i >s\s i n g E r s
en anderen de uirterfte yarmouthfche banken bevlflchen. Eindelyk ver-
valt de Haring in de enge zee, ahvaar de Franschen van de ene en de
West e n g e l s c h e n van de andere zyde hem weder te geinoet komen,
waarna hy fchiet , en verder niet gezien noch geacht word-
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woonders van het eiland Yfland voed. Dezelve is zo be-

kent
,

Aan de andere zyde van Groot- brittannien gaat het dien armen vifch geen
hair beter. De kooplieden van Glasgow, Aire, Gallovvay enz. gelyk oolï

die van Londonderry, Belfad:, Carrickfergus, Dublin enz. gaan aldaar op
hem los, en die van Lewes en de wefllyke eilanden laten hem geen ruft ,

tot hy dat kanaal, als genoegzaam door de fpitsroede lopende, nederwaards
doorvliedende , de Savern -zee bereikt , alwaar hy op nieuw door de en-
gelfche kooplieden van Devonshire aangetaft , en van iMlnhead tot Barn-
ftapel , Beddiford enz. weftvvaards tot aan de fteden der noordkull van
Cornwal vervolgt word, die van hem, behalven 't geen binnen 's lands

verteert word, vele looo tonnen vol inzouten, en naar Spanje en de Mid-
delandfche zee verzenden, 't geen hem ook van de kooplieden in *Pein-

brock enz. en op de gantfche kuft van South -wales wedervaart, waarop
hy, alsdan zettende, niet verder vervolgt word, maar zich in de diepte

tot zyn gezel fchap begeeft , en niet weder te voorfchyn koomt. Waaf
hy voorts blyft, en of hy weder naar het Noorden keert, dan in de gron-
deloze diepte der Weft-zee den groten Zeeviflchen ten deel word, of wat
hem voorts bejegenen mag, is t'enemaal onbekent. Doch by zo verre ie-

mand mochce vermoeden , dat te dezer tyd de Haring zo goed als wegge-
vangen of uitgedelgt zoude konnen zyn , is het tegendeel terftond uit de
overgrote menigten zwarmen, die in de Savern -zee aan de wefllyke en
zuidlyke kullen van En-geland en Yrland by hunnen aftogt noch gezien
worden, zo kenbaar, dat men veeleer vermenen zoude, dat het veelvul-

dig geleden verlies geenzints te befpeuren is ; ondertuflTchen zyn enige

van gevoelen , dat het getal , *t geen alle de viflchers van Europa van
hun onderweg gevangen hebben, tegen hunne eerfle uit het Noorden af-

komend heir zoveel als één tegen een millioen te rekenen zy ,• waarby
daarenboven zeer pelooflyk ist dat de verfchrikkelyk vele en grote roof-

viflchen, als VinvifTchenf BruinvifTchen , Zeehonden en diergelyke van
hun noch een veel groter menigte, dan alle de reedsgenoemde Viflcherf

verflinden.

Op de kuflen van Noord «America word de Haring mede gevonden, doch
geenzints by zo grote hopen, als in Europa; ook word hy verder iidlyk

niet dan aan de vloed van Carolina gezien. Of deze een gedeelte van
de aanvangelyke zeer grote zwarra zy, die by de eerde aankomft op de
groewlandfche kuflen , in plaats van met het overig gezelfchap zuidoo-
ftelyk te gaan , veelligt naar de noordwefllyke kuflen van America aP-

lïcweken is, dan of hy de reft van gene zy, die, gelyk gezegt is, het ka-

üaal van Engeland doorwandelt heeft , is niet te zeggen. Nochtans is

bekend, dat de Haring, ten minflen in een merkelyk getaJ , in gene zuid-

lyke ryken, als Spanje, Portugal of de zuidlyke delen van Vramkryk, zo-
min als op de kuflen aan den Oceaan, in de Middeiandfche zee, noch ook
op de africaanfche kullen gezien worden, juift als of het dien vifch verbo-

den
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kent, dat ik hem niet behoef te befchryven , en zyn vleefch

zo

verb t>-

den

den ware, zicii derwaarus te DCgeven , op uai uie lanoen aaar van im j:-ii-

geland voorzien zouden worden ; weshalveii dan ook de kooplieden van

Devonshireei, Cornwal denzelven op ene byzondere wyze door pakken
enpEKS SF. Ntoeberyden, en naar Spanje, Venetië, Llvorno en andere oor-

den van Italië iu grote menigte verzenden , gelyk in de aangetoge ^flas

Marif,p. 104 te lezen is.

Tot klaarder bevatting van het thans bygebragte kan ik niet onaange-

roert laten, hoedanig de EngeÜchen den zogenaamden Red Herring,
dat is roden Haring, naar de bruine verwe , die hy door den rook be-

koomt, gelyk den ingezouten witten Haring, naar zyne natuurlyke

zilver verwe, die hy behoud, benoemen, en denzelven op de volgende

wyze te Yannouth vervaardigen ; namelyk , dat men hem (zo dra een

boot vol gevangen is) te lande brengt, en, na dat de kiewen en het in-

gewand uitgelneden zyn, met fpaanfch zout wel gezouten , in tonnen

werpt, en enige malen doorroert i dat men hem, nadathy i6of tenhoog-

ften 24 uren 'er in geltaan heeft, weder uitneemt , met water affpoelt

»

en in enige daar toe gemaakte grote hutten op (lokken over lange latten

hangt; dat men daar onder een vuur van zeer kort gefpleten hout maakt,

en het alle vier uren op nieuw aanfteekt , op dat hy dus , vermits alles

dicht en de ingang gefloten is , geheel doorroken zoude, en dat men ein-

delyk de te verzendene zes weken daarin laat hangen , en als dan in ton-

nen pakt (J ici, Latitis f'^illugljby flift, Pifc. />. 2 2o,)

Nadien ook in den A^ngetogan yi^/as Marttiu!us a//eg, loc. een omftan-
dig en tot rayn oogmerk niet ondienftig bericht van de voordelige groot-
brittannifche viflchery der Sardynen, of, zo zy dieViflchen zelven
noemen , Pikhards , gevonden word • zal ik my de moeite niet laten
verdrieten, het merk^raardigfte uit te trekken, en vertaalt hier te laten
volgen. Die Viflcnon vertonen zich vooruamelyk op de kuften der beide
weftlyke graaffchappen Devon en Cornwal , en brengen dezelve meer
voordeel toe, dan enige andere zeevifch. Hunne eigentlyke lyd duiirt van
het begin van auguftuttot allerheiligen , of den eerften november. Men
geeft voor dat zy een klein yifchje, Britt genaam t, vervolgen , en daar
door in dt manden der rivier|jp en havens geraken. Zy komen met den
vloed, en zwemmen zo na aan het oppervlak des waters , dat men hunne
komft reeds 'an verre door het gewemel van het water gewaar kan wor-
den. Men vvngt dezelve op twederly wyzen, weshalven hunne viflchers
gtdeelielyk Daovers, gedeeltelyk Saynehs heten. De Drovers
paden op de»^ groten zwarm, als dezelve in de monden der rivieren en de
haven> koovnt, en ontfangen hem met wyde vierkante dwars tegen den
ftroom der vloed uitgezette netten, waar door wel van den dikken hoop
vele ter zyden en boven over ontkomen, doch alles , wat tegen het net
fioot, verftrikt en fevaugen word. De Saynïrs vürchen ia de open

zee.
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zo welfmakend , dat het alomme (^hj voor een aangename
fpyze gehouden word.

Zyn

zee, en klacen fteeds over de anderen , rfat zy de vlflchery bederven ,

aangemerkt hunne bewegende netten zeer weinig vangenren genoegzaam
den zwann breken , verdroyen en van het (Irand verdryven , waar by
noch komen zoude, dat hun vangit geen goede koopmansvvaren geeft, ver-

mits de Vifchtdour het gezwind ophalen en trekken uit de enge mazen der

nelten , gequetll word.

Sayn heet een groot net, *t geen niet anders , dan die op de rivie-

ren gebruikt worden, gemaakt, doch veel liinger is, invoegen, daar de-

ze flegts 30 tot 40 vademen lang zyn % zodanig een zcenet menigmaal
zich tot ^ a 600 vademen uitflrekt. Dezelve worden door drie of vier

wyde boten, waar van ieder ten minde met zes mannen bezet is , befliert.

De boten begeven zich met de netten in zee, en trekken dezelve naar de
plaats, alwaar zy de togt der VilFchen verwachten; doch richten zich hier*

in naar het teken, 't geen hun van een verheven heuvel gegeven word door
enige lieden, die op denzelven geftelt zyn, en zy 13 a l k n r s of H u e r s

,

dat is, aanwyzers en roepers noemen ; want dez^n van de klippen den
loop of den ftreek, die de vifch houd , aan het gewemel van het water
welhaafl: befpeuren, en door roepen , pypen , het zwayen van een vlag,
of wat anders, tuffchen hun afgefproken mag zyn, het teken geven, waar-
na zy , die zich in de boten bevinden, hunnen arbeid richten, en de netten
dus uitwerpen en (lellen, dat zy dezelve den aankomende VifTchen dwars
tegen zetten. Zodra de netten volkomen uitgefpannen zyn , roeyen enigen
Jangs een omweg toe achter den vifchzwarm,flaaD alsdan met hunne rie-

men in het water , en jagen alzo de VilTchen in het net. Vervolgens
brengen zy de einden van het net te zamen , en trekken het , 't zy in

zee, alwaar zy de vangft in hunne boten werpen , of wel eerfl: op het
ftrand, welke laatfte manier, wanneer het ftrand zonder klippen en niet

te fteil is, als de voordeligfte boven de andere verkozen word, vermits

zy op de laatllgenoemde wyze zeer dikwils op eenmaal 3 tot 400 tonnen
vol Vifch (ik mene niet in ene trek, maar uit enen zwarm)künnen beko-
men.

Die Pikhards worden als Haringen gepakt» en geperft, en naar de Straat

in Spanje, Italië en de Levant met goed voordeel vorzondjn.
Op wat wyze het inzouten , roken en pakken van die Vifch gefchied,

kan omflandig gelezen worden by Willugb. c,l. p. 22? jee;,

(Jj) By ons (te Hamburg) heet dezelve Kabbelau , by de Hoogduft»
fchen BoLCH, by de Hollanders Kabeljauw , by de Denen, als zy
zich door ons willen doen verdaan, Kablag, anderzints gaat dezelve by
hun onder den gemenen gedachtnaam van Torsk mede door , by de En-
gelfchen Coo, Codfisch, en op enige plaatfen Keel ing. Afcllut
major vulgariSf Schoeneveld,

%.
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Zyn voedzel, gelyk wy,aan die voor onze Elbe by Hifge- Zyn

tand gevangen word , bevinden , is allerly vilTchen , inzon- voedzel,

derheid Haring, en ook grote en kleine Kreeften.

Men kan zich niec genoeg over de onbegrypelykc verdoii- w^^^^ q.

wingskracht verwonderen , die in de magen van deze en an- ne vuor-

dere huns gelyke zeevillchen gevonden word. De ingezwol- trcil'eiy-

ge vilFchen worden binnen zes uren verteert, 't geen ik uit Jj^^^^'"'^'

het volgende befpeurt heb. De viflchers van het zo even wings.

gemelde eiland zetten de haaklynen tot de Sclielviflchen voor kracht,

den tyd van zes uren in zee uit, vermits men zich des wegens
naar het ty, dat is eb en vloed, fchikt, waarin, gelyk bekent

is, van zes tot zes uren een verandering gefchied. Als nu,
onmiddelyk na het nederzinken van het aas, een Kabeljauw
een Schelvifch , die te voren *er aan gevangen is , inflikt , be-

vind men, by het ophalen, den Schelvifch reeds verteert, en de
haak, die te voren in hem (lak , nu in de Kabeljauw vaft

;

zulks men deze daar aan ophalen kan ; doch wanneer de Ka-
beljauw,eerfl: kort voor het ophalen van de haaklyn ,* een daar
aan hangenden Schelvifch inflikt, laat hy zich wel in den be-
ginnen mede ophalen , vermits hy zyn roof niet gaarne ver-
laat , maar befpeurende , buiten het water getrokken te wor-
den, den ingezwolgen vifch gewillig glippen, en valt dus af en
ontkoomt. Nochtans is zyne fl:erke verdouwing noch duide-
iyker te befpeuren, wanneer hy grote Kreeften ingeflokt heeft,
hoewel men zo beftipt niet weten kan , of hy tot de vertering,
wegens den harden huid van dezen,een langer tyd, dan tot die van
den Schelvifch nodig heeft ,* ondertulTchen bleek uit het be-
richt, my door de oudfte en bedrevenfle viflchers op Hilgeland
gedaan , dat de fchalen in de magen eerft aangetaft , en zo
rood geverwt waren , als wanneer de Kreeften in water ge-
zoden zyn , waarna zy tot een dikke pap uitdyen , en eindelyk
geheel en al verteert worden (0.

I De
(O Even gelyk de Zeefchilpadden in en met de fchalen door de Kro-

codiUen verteert worden, volgens de aanmerking van P, Feuillet in zy-
ne Cotitittuat, du Journal de$ Qbfsrvat* Phy/iiucs, p* Z75*

il
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Moe de- De Yflanders vangen dien vifch met haken, waaraan zy een
zelve ge- ftijk van een uitgebroken mofTel, of de verfch uicgefnede rode

w-lmf"
kieuwen der te voren gevangen Kabeljauwen liechten ; doch
zy byten noch beter op een Huk warm raauw vleefch , of
het hart van een even te voren gefchoten vogel, als een
meeuw en diergelyken , waar mede een vifTcher veeleer 20
viflchen , dan een ander nefFens hem met het gewone aas

één enigen vangen kan; weshalven ook zoortgelyke konftgre-

pen, wegens het te groot voordeel, op den rechten vifchtyd

door een koninglyke verordening verboden zyn. Als de bo-
vengenoemde vifchtogt eerfl aankomt , is de menigte der
viflchen zo groot, dat zy zich met de rugvinnen boven het
water vertonen , en alsdan byten zy zelfs op een blote yzere
haak, waar aan geen aas gehecht is.

Wanneer De rechte vifchtyd begint van LichtmifTe , of den 2. Fe-
de vifcli-}^^y^j.y^ en duurt tot SS. Philippus en Jacobus, of den 1. May^
^ * * als wanneer de warmte beginnende , de vifch niet meer op dea

duur toebereid kan worden.

De ma- ^^^^ befpeurt, dat al de vifch zyn (Ireek tegen den ftroont
nier van neemt. Het viflchen gefchied in zee , of in diepe bayen by
viflchen. (jag j ^joch in de ondieptens, die niet boven de tien vademea

water hebben , of wanneer de fterke branding der zee tus»
fchen de fcheren het uitlopen belet, by nacht. De befte e»
fmakelykfte vifch word in de open zee op 40 en 50 vademen ,
alwaar hy overvloedig voedzel heeft , gevangen. Waar te*

gen die onder het land en in de vifchbayen gevangen word ,.

geenzints zo vet, goet en eel is.

Van den gevangen vifch weten de YHanders tweè'erly zoorten
Stokvis cH (/f) re vervaardigen , die zo gpet, fraakeJyk ea

Van den
zelven
word
tvveërlv

^^^ ^^^^
' ^'^ nergens anders.

20ort
vauStok-
vifch ge

maakt.

De

{k) Ik gebruik hier het woord Stokvisch in fcnfu generico, vermits
men iu Opperduitfchland alle gedroogde vifch met deze van de oudfte
drogenswyze herkomende naam gewoon is te benoemen. Het is name-
lyk by de noordfche volkeren een zeer oud gebruik , hunne vifch , die
hiinna voornaaiulle eii raeefte Ipy^zc is, ter beter bewaring,, tegen den tyd,

dat

.•<s

'?'«

i'ii'

tr'i II



j zy ton
2de roda

1 ; doch
:fch , of
als een
eleer 20
'one aas

[onftgre-

vifchtyd

Is de bo-

igce der

Dven het

)te yzere

n 2. Fe-
, 1, May^
;r op den

n ftroont

)ayen by
vademea
zee tus»

befte e»
ademen »

A^aar te-

n word

,

y zoorten

<eJyk ea

De

fo, vermits

de oudfte

is name-
/ifch , die

1 den tyd,

dat

I

:l

vanYSLAND. ^7

X)e eerfle zoort , die van Flacken, dat is Klie Finck-

VEN (O of Opsplyten , Flackvisch geheten word , is vi^ch.

1 2 de

dat zy niet viiïchcn konnen, hart te drogen ; wcshalvcn dan , vermits de

vifch zo hart als ecu Stok gedroogt is, of naar de flcrke zamentrekking,

oaiigüiiierkt ineii hem rond droojit , dr geoaante van ei'N stok
bekoomt, de Duitzers gelegenheid genomen hebben, hem in hunne lale

^cmcenlyk Stok vi sch te heten. Ongetwyffclt heeft men den cerllcn eii

meerten Stukvifch uit Noorwegen bekomen, van waar noch huiden ten

dage de mcerte gebragt word. Aldaar maken hem de Noormannen inzon-

derheid van Kabeljauw enDorfch. Hoe zy denzelven vangen, toebereiden

en drogen, kan uit de aangehaalde Tö/'O;?/-/!'/»/^. Nf/yjucg, />» ii? fi-'l'!* o'ii*

Handig blyken. Den vervaardigden viich , brengen zy in grote vaartui-

gen naar J)rontheim en Bergen ter markt > van waar hy voorts verder

verzonden word. De zoorten , welke men thans aldaar toebereid , zyii

I. de R oTHS cii AR, Deenfeh Rots k arin«, 't geen van wor^ radix,

en SKARA, fitidCfden naam draagt, aangemerkt hy geheel tot aan den Jlaarc

geklieft word, vermits de vifch, na dat de kop afgefneden en het inge-

wand 'er uit gehaalt is , in den rug opgefneden , de ruggraat uitgeno-

men, en dus ook in den buik tot den (taart creklieft word , dat *er twe
HANGEN uit worden (^Olaus M c. l. Lib XXI. Cap, a zegt; Fentresin
bicubitales ligulm irijlar fitnium abjcijfm^ liet belle zoort van deze heet

8artflf(^/ vermits het veel ëlcr dan de overige is, en word in het by-

zonder van de gnder het land gevangen Dors en vervaardigt. Echter
lopen 'er ook zoratyds op die wyze gedroogde Lengen onder, welke
noch de allereelQe zyn. Deze gartfifd) word meelt naar de catholyke

landen verzonden, en in de ryke kloolters gegeten, c. DeRuN dfisch
of RoNDViscn.Deze word niet geklieft,maarl)em alleen de buik opge-
fneden , het ingewand 'er uitgehaald , en vervolgens a<in een dun touwtje
l)y den (taart opgehangen, als wanneer hy zamenkrult, rondachtig droogt,
en derhalven in den handel Runufisch of Rondvisch genaamt
ivord. Van deze zoort gaan de befte naar Holland, en de flechtfte naar
Bremen.

De RuNDFiscH of Rondvisch kan alleen in het voorjaar toebe-
reid worden, als de lucht Iterk doordringd , en in flaat is, de gantfche
vifch te drogen; doch by warmer jaargety is men verplicht, den vifch, op
dat de wind 'er beter zoude doordringen en hem konnen drogen , te klie-
ven, dat is Rot? Cl) EER te maken. Conf, Topograph, Norzveg, cit, loc,
Jons Laurizen fVoIf. Norrig. illujlrat, p. 62 Ichryft; om \\>MXt\\ gater
U thxté ruub / men (Bcmracrfiéfen (ïcffe bc / oc U<i^ ^aOcö bcit 9iotöfa«
tmgj dat is. Jn de lente laten zy hem rond drogen ; doch de zomervifch
klieven zy, en mitsdien word hy Rotfchar genaamt.
(O ^aU c;ldifcindot ^[g^^^lomus , dijjertum , veluti cum pijcis in to-

mos

i
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de eelfte, lekkerfte, fmakelykfte en koftbaarfte.

Hy werd op de volgende wyze toebereid : Zo dra de visi

fchers met een goede vangfl: aan land komen , werpen zy

den vifch op het ftrand. Hunne vrouwen, die welhaafl by de

hand zyn.fnyden denzelven den kop af, openen den buik, ha-

len het ingewand 'er uit , en (loeren hem terftond ; dat is,

fcheuren of klieven hem van den buik af tot beneden toe

open , en halen *er de ruggraad van den nek tot op drie le-

den (vertebra) ouder den navel uit. Als de vrouwen zulks

verricht hebben , flepen zy zowel de afgefneden koppen, om
ten fpyze te zoden en de afgekloven graden daar na tot

brand te gebruiken , als byzonder de lever, om tot het ma-
ken van traan aan een zyde te leggen , op hunne ruggen
naar huis ; waar tegen de mannen , inmiddels uitgeruft en
zich naar mate van hun vermogen met brandewyn gelaafc

hebbende, den geflackten' vifch in lage of dunne kleine hopen
nefFens en op malkander werpen, doch alles zonder zout, en
denzelven dus drie of vier weken, naar dat de wind hun gun-
flig is, of fyn, doordringend en beftendig waait, laten lig»

gen, en een weinig uitgeften. Voorts maken zy vierkante

banken van flrandftenen , waarop zy den vifcfi , om te dro-

gen, ftuk voor (luk wilTelswyze neffens elkander uitlpryden^

en vooral de huidzyde naar boven gekeert , op dat de regen
de binnen zyde niet treffen en vlekken verwekken zoude. Als
het weer droog is , en de noordenwind flerk waait , kan de
vifch in drie dagen droog genoeg worden. Wanneer de vifch

nu droog is , (lapelen zy denzelven in hopen, huizen hoog, op
elkander , en laten hem dus ongedekt vot regen en weer

Haan,

mos oblongos fecatus efi, Qudnu Andr. in Iftand. Lexic, ^rCltt ^tX^ SMttttt.

CC Sfjcrg. ^crdfl^. bladz. 273 fchryft : ^ ïcfbc af \xdtt aribw/ enb tea

tié giöferp/ f$m ne|?ett gantöfe bejïrtr m gorfcf / gcnger t^ ^eBffpuDcr/

aff ^utlfc fcc fafl (iiacn fafte/ raeu flicfc oc^ tww; dat is: Zy (de Noord-
landers) leven van niet anders, dan van hunne viflchery, die geheel van
Dorfchen , Lengen en Heilbotten belhat, waar van zy gene inzouten »
maar klieven en drogen.

*'
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flaan , tot zy hem op zyn tyd aan de deenfche kooplieden

verhandelen, die denzelven by de aflevering op gelyke wry-

ïe opftapelen , en tot St. Jan liggen laten , als wanneer de-

zelve iiigefcheept word.

De twede zoort, die de Yflanders van de Kabeljauw maken, a. De

word ^engfjfcb of Hangvisch van hangen of 0PHAN-H.^"g-

GEN gv^naamt. ^' ^ '

Deze word in den beginnen op gelyke wyze, als de Flack- Hoe de-

vifch , behandelt ; behalven , dat men hem niet in den buik ze be-

maar in den rug opklieft ; en na dat de ruggraat 'er even zo ^^!^^^
verre als van den Flackvifch uitgehaalt, en een opening ter lengte

van een vierde gedeelte van een el boven aan de borfl tot

het ophangen gefneden is, word hy ook, gelyk de reeds ge-

noemde, ter uitgefting op de aarde gelegt. Têrwyl zulks ge-

fchied, rechten zy van kleine rotsbrokken vier wanden op ,

doch zonder enig verband, en geheel doorluchtig, op dat de
wind 'er te beter door fpelen kan. Dezen bedekken zy voor
den regen alleen met flegte dunne planken en groene zoden ,

en als de vifch uitgegeft is , nemen zy denzelven van den
grond op , trekken hem door de ingefnede opening over hou-

te latten of flangen , en hangen hem dus, de ene lat neffens

de andere, om te drogen , op. Vervolgens nemen zy den wind-
drogen vifch weder van de latten af, en leggen hem, als hier

boven gezegt is, in grote hopen of ftapels.

Ondertuffchen is een merkelyk onderfcheid tuflchen den Oiulcr-

vifch, die op een (Irand, alwaar men ftenen genoeg, en een
['J,'j'^

j/"
ander, alwaar men maar alleen zand heeft, op het blote zand gen.

^^'

gedroogt word ; want de eerflgenoemde word vafler , witter
^

en duurzamer ; waar tegen de andere , vermits hy alleen

op de uitgefneden ruggraden in plaats van op ftenen ge-
legt word, fmet, en mitsdien geenzints zo duurzaam als de
eerftgemelde is*

Wel is waar , dat een ieder , die flegts alleen de omftandig- Van
heden en werking van een zoel , laauw en vochtig klimaat J^^"'^^^
kend , moeite zal hebben te begrypen , hoe het mogelyk zy , da^L'
dar een zo grote, vette, geheel zonder zout dus flegt behan- Stok-

I 3 del- vifch

il
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dclde , en onder den bloten Hemel oppedapelde vifch nlee

verrot, maar zo duurzaam word, dat hy ook *er na in andere

waerelds oorden lang bewaart kan worden; doch wanneer men
in rype overweging neemt, hoe doordringend alhier de kou-

de, byzonder ten tyde van de toebereiding van dezen vifch, is,

hoe zuiver de lucht (m) en hoe opdrogend de fchrale fcherpe

noordewind (waar door de vochtigheden, als de inwendige
OORZAAK van de befchimmding en verrottini^,geheel verdreven

wordcnj alhier is, en, ten minde ten tyde van de toeberei-

ding van den vifch , gene grote vliegen gevonden , en ook de

weinige die komen mogten , door de llerke vifchreuk afge-

weert worden (gevolglyk ook de wormen en maden , als de
UITWENDIGE OORZAAK dcr verderving ontbreken) is de
mogelykheid der bewaring van dezen dus gedroogden vifch zeer

wel te begrypen, en de weldaad, die deze lieden in hunne on-

dragelyke en alleen quaad fchynende uitging en weer befcher-

men moet , met verwondering op te merken.
Andere Op het eiland Weftmanoe maakt men den Kabeljauw ook op

manier ^^ noorweegfche wyze (zie de aanekening bladz. 66) tot

RoTHSCHAER. Namelyk de vifch word beide in den rug en
buik geheel tot dicht aan den (laart gefpleten of geklieft, zulks

daar uit twe alleen aan den flaart zamenhechtende hangen of

zydcn worden ; vervolgens op de te voren gezegde wyze op
den grond ter uitgefting gelegt , en voorts , om te drogen , in

de gemelde fteenhutten , doch zonder dak, bloot over de lat-

ten geflagen , en dus opgehangen , waar mede dezelve welhaaft

verviardigt is. Doch die Rothfchaer word binnen 's lands ge-

ge-;

(w) Van de znivere en drogende lucht der Yflanders rchryft Ofaus M. c,

f. Lib, I. c. 2» Air-femper frigidus efl & ferenus-tantaque ejl aeris tem-
peries , »/ pifces nuHo fale conditi , fed folo aSre ficcati toto decennia ü
putrefaüione durent. En dit gaat zo verre, dat de Noordlanders ook, door
de lucht en den wind, zelfs vleefch zo droog konnen maken , dat het

duurt; gelyk dan in de Topogr» Norw, cif, p, i$. gezegt word, dat ra a
de wilde ganzen, doch wel inzonderheid twe zoorccn vogelen, de ene Lkyer,
die zeer vet is, de andere Skuaq genaatnt, in den wind droogt, en in plaats

van brood gebruikt, jidd, Jtm Lauritzen (VoljfNorrigia iUuftrata, p. xp8«

om van
Kabel-
jauw
Stok-
vifch te

maken.
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geten , en zeer zelden verzonden , vermits deze lieden met de

buitenlandfche Roifchaerhandelaars geen koophandel gewoon

zyn te dryven, maar veeleer alles, wat hun ontbreekt, van

de Noorwegers , met welken zy in oude kennifle, onderling

vertrouwen en ve-' intenis leven, laten komen.

Dus bereiden ook de hollandfche lorrendrayers op hunne Ook

fchepen van den Kabeljauw, die zy by dit eiland vangen, Lab-
J^**,*".^^'^^

BERDAAN (m) op de volgende wyze ; namelyk , zy fnyden
j;"j^„ l^^^

den vifch alleen den kop af, en den buik open , en halen 't in- toebe-

gewand 'er uit, waarna zy hem met veel grof zout beftroyen reid»

en in tonnen leggen.

En hier mede zal ik afbreken , vermits uit het reeds gezeg-

de het oneindig nut (o) der Kabeljauwen genoeg blykt ; behal-

ven , dat zulks , uit het geen voorts van de overige van hun
geflacht te volgen ftaat, noch verder openbaar zal worden.

5. LVI. Dus is de Lenge {Jfellus longus , Engl. Liw^. Lenge»

PFilbugb. Hiji, Pi/c. p, lys.^dn. ilcngc) een zoort van Kabel-

jauw j doch fmaller en langer» dan de te voren eigentlyk zo-

ge-

(«5 Aberdaine, Habberdeen^ i, e» Afellm Aberdonenfts , gelyk hem /^V-
tougbby noemt , ongeiwyffelt , vermits hem de Schotten allereerft op dio

plaats toebereid en verzonden hebben; zo als dan ook de Schotten op hun>

eiland, gclyk de Yren aan de noordweft- en ooflkull van het hunne, jaar-

lyks de Kabeljauw in menigte vangen en tot Labberdaan toebereiden, wel-
ke inzonderheid voor de matrozen op de fchepen dient.

(ö) Ik zal hier noch iets byvoegen, om te tonen, dat niet alleen alles van
dien hcerlylten vifch gebruikt kan worden, maar dat ook een vernuftig en
(leeds zyn voordeel betrachtend koopman zelfs veracht fchynende dingen
tot een nut voorwerp zyner handeling weet te maken. Namelyk de Noor-
mannen verzamelen, als zy den Kabeljauw tot het bereiden van Stokvifch
behandelen , de kuit en het Ingewand van denzelven zorgvuldig byeen, ea
brengen het naar Drontheim en Bergen, alwaar de kooplieden, en, inzon-
derheid ter laatftjïenoemde plaatfe,onze zogenaamde Ronden vanhethanse-
atiJchc comptoir, gelyk myde hoofdlieden der Bergervaarders alhier ver-
haalt hebben , 't zelve kopen , en behoorlyk gewrakt en gepakt in grote
partyen, gedeeltelyk lynrecht, en gedeeltelyk over Hamburg naar Nantes
zenden, vermits de Franfchen zich daar van met groot nut en wel zoda-
nig tot de vangft der Sardyi.en weten te bedienen , da: zy het uiteen ge-
plukt tuflTchen hunne netten ftroyen , waarnaar de Sardyiieii zeer begerift
en met hepen komen zwemmen..
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genaamde Kabeljauw , waar van hy ook zyne benaming in alle

truien draagt , hebbende ene byzondere vette en welfmakende
kuit, en een zeer voortreffelyke lever.

Van die Lenge word ook beide FLACK^enKENcriscH,
of M AN G V I s c H , op de te voren gemelde wyze vervaardigt;

doch die geenzints zo goed is , dan die van Kabeljauw zelfs

toebereid , en derhalven gemeenlyk alleen door de inwoonders

tot hunne mondkofl: gebruikt word ; 't geen te meer verwon-

dering baard, nadien de Noorwegers hunnen eejdenen koftbaar-

flen RuNDViscH op de te voren gezegde wyze daar van
weten te bereiden. Zo groot is het onderfclieid van den
vifch , als hy zich op enen anderen grond onthoud , of ander

voedzel geniet enz, en zo zeer koomt het ook op ene goede
handgreep aan.

Gelyk het dan ook den Yflanders niet gelukken wil. Klip-
vis ch (die, vermits hy op de klippen of banken van gladde

ftrandftenen gedroogt word, dien naam draagt ) daar van te be-

reiden , nadien hy zeer flegt uitvalt en ligt verderft , en mits-

dien niet verzonden word.

Daar nochtans de niet verre van daar gelegen Hittlanders in

(laat zyn, hunnen voortrefFelyken Klipvifch van denzelven te be-

idden (p ). Veelligt wil de goddelyke zorge , die over alle

men-

(/>) Op de hittlandfche eilanden word de befte en duurzaamfte Klip-
vis cu, de gemeende zoort van de Kabeljauw, en de eelfle van de
L B N G EN» toebereid* Die toebéreiding gefchied op de volgende wyze v

De inwoonders hebben aan liet ftrand grote vierkante houte kiden ftaan,

ieder van welke ontrent 500 viflchen bevatten kan. In dezelve leggen

zy den gevangen vifch , na dat de kop , het ingewand en de ruggraac

"er afgefneden en uitgehaalt is, gefchikt op elkander, (Iroyen 'er veel grof
fpaanfch zout tufTcheq , en laten dezelve dus 7 of 8 dagen doortrekken;

vervolgens leggen zy hem onder houte perfTen, die zy met Henen en dier-

gelyken bezwaren , op dat hy plat gedrukt worde. Na dus 10 dagen
daar onder geperll te zyn, leggen zy hem op het ftrand (doch zo hoogt
dat ds zee *er niet aan fpoelen kan} op bankjens van harde, gladde en
reine ftrandftenen, waar mede de zee een tydlang gefpeelt , en dezelve
gerond en gepolyft heeft , Zingels door de Hollanders , en Gallen door
deFranfchengenaamt, neiTens elkander te drogen. Zo dra hy door den kou-
den wind en de zon genoegzaam gedroogt is^ftapelenzy hem in hunne pak-

huizen
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jaiiw , is langachtiiT van lyf , heefc fcherpe tanden en zeer lek-

ker vleefcli; doch wil zo weinig, als de Schelvifeh.iot goeden
Flack- en [langvifch dienen , en onder de echte koopwaren
niet gerekent worden, behalven daar men denzelven niet genoeg
bekomen kun (r).

g. LIX.

Cr) Ik ben van gevoelen, dat doze Wyting de eigentlyk zogcnanm-
de Monië zai zyn , offchoon men de Molu'é , die op de terreneiirCche

banken gevangen word, in Paris geraeenlyk ook la Moniê noemt , en
Rcutlekt ze zelfs onder een vermengt; want de Molu'è oï Merlucbe CMer*
lucitis quaft njaris Lucius) //«g/. Cod oï fFhite fiib ^ IIoll. Bakkeljauw ^

is meer een Kabeljauw zoort; hoewel ik tot noch toe de rechte eigent-

lyke kenmerken , waar door zy van onze Kabeljauw onderfcheiden word,
niet heb konncn vroed worden; vermits de natuurkundigen op die plaat-

fen niet komen, en liet zeer moeyelyk valt, van vilFchers iets beftipts ,.

cenftemmigs en zekers te ervaren. OndertuiFchen kan ik niet nalaten, ia

bet voorby gr.an aan te tekenen , dat deze vraatzuchtige vifch het by-

zonder voordeel ('t geen veelligt menig een wellultlge vraat 'wel wen.
fchen zoude te genieten) van de natuur verkregen heeft, dat hy, vol»

gens zyne onvoorzichtige zwelgzucht, een ftuk hout , of iets anders on-
verdouwelyks, iiigeflokt hebbende, zyn maag uitfpuuwt, voor zyn bek
omkeert en ledigt, en voorts, als hy dezelve in het zeewater heeft uitge»

fpoelt, weder inhalen en ter bchoorlyke plaatfe brengen kan; gelyk zulka

Dionys uit eigen bevinding betuigt in zyne Defcript. des Cotes de t/lmeri-

que feptentrionale P%1. II, p» i8i, waar in hy de gantfche viflchery en
toebereiding der vini-ben by Terreneuf tot zelfs de allergeringrte oraftan-

dighedenbefchryfi, en telfens aantoont, iht i\e Mo/uë verfe o^ b/ancbe, en
ÓQ Muluëfecbe f oï Merluche ^ van een en denzelven vifch toebereid, en
fiegts naar het onderfcheid der bereiding dus onderfcheidentlyk benaamt
word. Echter zy geweten, dat de Moluë verte y die zodra de vifch flegts

recht gefneden, terflond fcheep gebragt, en bloot, zonder enig vaatwerk,
op den bodem in het ruim gefchikt op elkander gelegt en op de plaats ge-
zouten word, in der daad niet anders is, dan een gezonte Kabeljauw, by
ons onder den naam van Labberdaan bekent; en de Moluë fecbe ^ die
kleiner dan de eerflgenoemde is, en aan het ftrand eerll ingezouien, ver-
volgens in de zee afgefpoelt , voorts op horden ter aflekking gelegt,
hierna aan het flrand op ftoenbanken, om te drogen, uitgefpreic , verder
tot het volkomen uitdrogen ophopen gcftapelt,eneindclykinhetfcheeps-
ruim op elkander geladen , en alzo naar Vrankryk gebragt word » onze
Klipvisch t'cnemaal gelyk is,

Hoe de vangft en toebereiding van dien vifch door de Engelfchen ge-
fchied, heeft Herman MoH op zyne nieuwe fraye kaart van noord. Ame-
rica in enige figuren afgebesïlt, In weit • Engeland is eigentlyk de redery

li^;^

liÏ!
'i
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5. LIX. DeDoRscH (Deenfch "CorolJ/ by den PruinchcnDürfch.

^omx&)t\\\ I /ifellus varitis f. ftriatus) is 'de kleinlle Ka-

beljauw zoorc, en met de tederfte ichubben bekleed , die men
met de hand, ja, als hy gezoden is, zelfs tuflchen de tanden

niet voelen kan. Zyne verwe is graan en enigzints goud ver-

wig j met vele bruine of zwarte vlekken en flrepen verfiert.

Zyn vleefch is zeer lekker ; inzonderheid van de zodanigen ,

die in de Ooft zee, en wel ontrent Lubeck, gevangen worden,

welke in den zomer lichter van verwe, doch in den winter don-

kergraau zyn. De deenfche cnderkooplieden op YOand zyn
gewoon, dat zoort ook bywylen te doen drogen, tot Flack-

vifch toe te bereiden , en alsdan '(ttetUtt^d te noemen.
Dezelve word zeer eel en lekker , en ilegts tot gefchenken
voor grote en voorname lieden in Coppenhagen gebruikt, en
mitsdien zelden elders anders verzonden.

J. LX. De Kool (Eng. Colefish, TVilloughb, Ichthyol KooU

p. 1Ö8. //fellus niger , Carbmariiis) naar zyne bruine verwe dus

genaamt, is ook een Kabeljauw zoort, Ilegts een weinig klei-

ner, dan dezelve, en hem voorts zeer gelyk; doch zo ma-
ger en Üecht van fmaak , dat de Yflanders hem niet gebrui-

ken konnen; weshalven zy hem, vermits het hun aan beter

zoort geenzints ontbreekt, nooit eten. Hy word by de Noord-
kaap in menigte gevonden {Zorgdrager Groent, yijfch, bladz,

97.) vermits hy inzonderheid naar Noorwegen fchiet. Aldaar
heet hy ©e>f / CöraafeY / Btiftd^ en ook (Dfe / en word
in overvloed gevangen ; namelyk, als hy door de Walviflchen
vervolgt en zodanig beangft word , dat hy dikwerf op het
droog land loopt. Echter eten hem alleen de arme lieden, en
hangen zyne ongemeen grote lever op, om *er traan van te

Ka ko-

tot die vifchvangft. De fchepen , welke men tot het vangen van dien
vifch , en , om hem naar Engeland over te halen , afzend , worden
JSlcvüfoundlatuJ'Sbips, of in der matrozen taal Ncxfoundlarid - Men , gelyk
ook Banken genaamt; doch die derwaards gaan, om den bereiden Vifch te

kopen, en lynrecht naar Spanje, Italië enz. ter wederverkoop te brengen,
Sack'tnen geheten Fid* Atlas Marit, & Commerc,
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koken. Ten beften der behoeftigen is ook in Berp;en de pfyiTclyke

verordening gemaakt , dat onze (hamburgfchc) Iianlertadfche

kooplieden hem hunne bedienden niet geven mogen, op dat hy de

fchamcle lieden, die thans de grootlte voor één Lubfcli fchel-

ling bekomen konnen , niet te duur worde. De hilgelandfche

viflchers vangen en brengen hem ook bywylen naar ilamburg,

doch vinden weinig aftrek.

Botten
J,

LXl. Van andere viflchen , offchoon liier doorgaans

groter en vetter , dan elders anders, gelyk de Botten en

Schollen, die alhier zo vet zyn, dat zy, gedroogt,welhaaIl

roodaclitig op de graad en garftig worden , en mitsdien in de
handeling en tot verzenden niet dienen, maar alleen door de

Yflanders verfch worden gegeten, en andere diergelyken , zal

ik de vele byzondere door my verzamelde berichten, ter ver-

myding van een verdrietige wydlopigheid , tot ene andere ge-

legenheid befparen.
ilciibor. g. LXII. Alleen zal ik kortelyk den Heilbot gedenken,

die , daar hy by ons in onze NoordZee flegts tot 120 of

130 ponden aanwaft, by Yfland zo groot is, dat hy tot 400
ponden weegt. Die Heilbot , Deenfch -^eUefïót /

Noorw. 'i^f'-'^'^^nöer of (tJtucitc / Franfch Flaitan of Flet-

tan , by de (l Engelanders Holibut , in noord Engeland
Turbot of Jtirbut y Hippoglojfus Randel. ö* Ge/n, is de allergroot-

ÜQ Botioort en van een vreeflelyke gedaante, heeft onder en
boven een dubbele ry, enigzints kromme en binnenwaards ge*
bogen , zeer fcherpe tanden, een grote ffcyve tong , en boven
dezelve recht voor de flonk in het verhemelt twe ronde, uit

vele fpitsachtige tandjes beftaande , en derhalven zeer rouwe
plaatfen , en op zyne kieuwen fpitze fcherptens , met drievou-

wige kieuwendekzels of oren. Men gifl: doorgaans, dat, ver-

mits hy zo breed en plat is , doch teffens gene evenredige
dikte of ronte, noch genoegzame gezwindheid, als andere gro-

te langronde vifTchen, heeft, om zich fchielyk te wenden, en
andere viflchen na te ylen enz. hem deze ongemene voorraad
van fpitzen , haken en tanden gegeven is , ten einde zyn roof,

daar hy by koomt, te minder te miffchen, en, 't geen hy gevat

heeft.

;.; .1

.
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heeft, te beter vaft te houden en te vermeedercn, vermits hy

niet alleen Haringen, maar ookSchclviflchen, Dorfchen en an-

dere grote viflchcn opfnapt en inflokt. Voorts is die Bot, zowel

in uitwendige lighaamsgcdaite en tlosvinnen , a's inwend g
met het ingewand, andere Botten t'cncmaal gelyk ; ook heetc

^hy, offchoon zo groot zyndc
,
gelyk deze, geen luchtbjaas ;

weshalven hy zicii ook zo weinig als dezelve zonderling in de

hoi'gte begeven , of flerk en verre zwemmen kan, maar zich,

gelyk de overigen van zyn. gedacht , meed op den grond

onthoud. Om welke redenen aan hem het vel zeer kenne-

lyk en zichtbaar is , waar mede alle villchen van denzelyen

aart, boven anderen, voorzien zyn, op dat zy, wanneef zy zich,

als llechte zwemmers, by een ontllanen florm tot een vallheid

in het zand graven, gelyk zy gewoon zyn te doen, dat vel

voor de ogen konnen trekken , en dezelve daar door voor hec

fchuren en fnyden van het fcherpe zand bewaren (s). Zy heb-

ben een welfiiiakend , doch, wegens de grote en overmatige
vetheid , zeer zwaar te verdouwen vleefch.

Van dien vifch word in de noordiche landen en Neder-Saxe Daar van

alleen de bekende IJ^af en i^ci-cl (f) gemaakt; doch die
,

][^^^[. ^.^^

vermits zy een gezonde en aan zeevifchvet gewende maag ver- Rekel
K 3 eifcht, gemaakt.

,' O) (^onf* Lecnrxenh. Mifliv. d. 22. yuny 1704.
' (O SKaU/ ?iaf/ Vn. Kafur/ zyn de Ilosvinnen , die diep uit den
mg met liet vet uiisrcfneden, ec!) weinig iiigczoiiton en voorts winddrot^g
freftiaakt worden. Dtcfel / of ^ttiW(i / Yfl. SKIflincjr / zyn langach-

tige ftricmcn van den liuid en liet vet , die boven van den flaart langs
ilen rug afgelheden, mede ingezouten en in óqu wind gedroogt worden.
De befte Raf en Relcel koomt uit liet uitterfle No'orwegen van Andenas,
Iromfcn en uit Finmnrkcn. De Noormannen vangen den Heilbot als de
Kabeljauwvangft vooiby is , en begeven zich tot dat einde met grote
boten in zee. *s Nachts, wanneer het alsdan licht is, liggen zy op de
vangfl, doch riet langer, dan tot St. Jans dag, vermits de vifch daarna,
dcwyl de lucht zeer warm word , wegens zyne croiu vetheid niet wel
pedroogt en bewaart kan worden. /f/?;;;«j Sf^orf,<Jcó QSf^fr bladz. 2^2. Dt»

'

Frar.fchen weten ook hnnna Flaitansy die zy op de terreneuffche ban-
ken vangen, de flosvinnen , gelyk Raf, uit te fnyden. Vid. Den^i De*
fcript. cit» Tom. II. p. aöo.

. , . ^ ..a

fi
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eifcht , en de wacreld thans kiefTcher geworden Is , Weinig

meer gemaakt , en noch minder buicen 's lands verzonden

word.

Makre- §• LXflI. Voor ditmaal zal de Makreel (Scomber Rondeh
Icn. Bel/on,) die in gedalte den Maring niet ongelyk, doch groter

en tot lï voet lang is, het befluit maken. Verfch gezoden of

gebraden fmaakt hy hun , die vifchvet lieven , zeer wel , doch
anderen eiiigzints walgelyk. De YHanders toeven zich zynenc-

halven gene moeite. Ily gehoort tot het reizend vifchzoort,

of 't geen een grote rcize voleindende , zich mitsdien vele ry-

ken en volkeren aanbied. Men heeft my willen verzekeren 9

dat hy dtn winter in 't Noorden doorbrengt, en zich tegen de
lente voorby Ylland , Hitland , Schotland en Yrland naar de
fpaanfclie Zee begeeft ; dat een gedeelte voorby Portugal en
Spanje in de middelandfche Zee valt , en het ander gedeelte

zich in april onder Vrankryk , in may in het Kanaal onder
Engeland, in juny by Holland t . Vriefland, en in july op de
juifche kuflen vertoont , alwaar het zich om de Noordfpits

zwenkende, een zwarm naar de Oofl-Zee zend; doch de reft

^ voorby Noorwegen n-^.ar het Noorden terug keert. Aangemerkt
die vifch voor den koopman van geen dienfl is, en gevolglyk

niet zeer gezocht word, heb ik in dit ftuk tot gene volkomen
zekerheid konnen geraken , maar my met het getuigenis van
twe op Hilgeland wonende ervaren en opmerkzame viflchers

moeten vergenoegen.

Wal- S*
LXIV. Onder de grote vifchzoorten ftaan de Walvis*

ifch. scHEN (u) boven aan. Onder dezelve waagt zich de grote

groenlandfche (die door de Yflanders Ölcttba^r 9 door de
Noormannen Ölitba^^er / dat is Vlakrugge , Glatgerugde,

vermits zyne effen van alle vinnen of fios vinnen ontblote rug,
Balenavulgaris edentula^ dor/o non pinnato Raj, ;ook wel Sandhual

genaamt word ) wegens zyne ongemene grote , niet ligt tot

aan

)*!
. («) Van welke eigentlyk in myne befchryving van Groenland gehan-
dele word. ' - o t ;!(>. ï
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aan het eiland YHand , maar hond zich , uit affchiuiw voor de-

ondiepe gronden, ni de grondclo/.e dlcptcns br Spitsbergen en
'

onder de Noordpool teriig. Daar teu;en huisvcfl: , als reeds

gezegt ''s 9 te mcnigvukligcr en behendiger in dit oort de

Noordkaper, die den groenlandfchcn in lighaamsgeftalte,

en ook wegens de baarden in den bek zeer gelyk , hoewel veel

kleiner en fmaÜer is. Dezen Walvifch weten de Yllanders zich

voortreflFelyk ten nutte te maken, nadien hy hun, aangemerkt

zy hem,by gebrek van bcquame vaartuigen en gcreedfchappen^

in de voile zee niet aandoen konnen , ene bequame gelegen-

heid, om hem meeftcr te worden, zelf aan de hand geeft.

Want aangemerkt hy, gelyk bereids gezegt is,* de Haringen IToe zy

in de bayen of zeeboezems volgt, en, ^m dezelve te mcer^'^'" ^^•^^'

ter vulling zyner hongerige maag op te fjiappen, tegen dcn^**'""

wal dryft, gebeurt het bywylén, dat hy, uit een te grote begeerte

en drift, op zo ondiepe plaatfen (w) en banken vervak, waar
van hy niet weder terug keren kan (x) , of brengt ten min-
llen dooi- zyne jagt te weeg, dat de Yllanders hem zelf jagen,

en op de banken dryven en verfchalken. Het laatfle gefchied

op de volgende merkwaarde wyze. Zo dra zy befpeuren y

dat zodanig een Walvifch de Haringen vervolgt, werpen zy
zich fpoedig , met harpoenen , fpieffen en meflen voorzien , in

hunne boten , en roeyen hem van achter zo digt , als immer
mogelyk is , op het lyf. Hierop, als de wind naar het ftrand
waaytjftorten zy etn menigte alltrly, tot dat einde medegeno-
men, bloed uit hunne boten in zee, laten het door den wind
naar den vluchtenden vifch dryven , en roeyen ook langzaam
na, als wanneer de vifch, zich vervolgt ziende, en zeewaard»
willende keren , doch het bloed gewaar wordende , *t geen
hy fchuuwt (y), zich veelliever, dan 'er door te zwemmen, we-

'''' . J :ry:i ; ..,: . /
>•: ,\ •.;-.,: der

(w) Die door dcYdanders met een eigen naam Huaï-vag ijuxtaFerell
m Lcxt'c, Scjtb* Sc, ex YH. llekab) jienaamt worden.

(^) Gelyk dit ook 0/aUi M. Hifi, Cent. Septentr, Lib. XXI, c. 15.
aaninerlit.

O) Of die fterke afkeer liqrvoort koomt ,, dat hy dat bloed aanmerkt
al»
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der wend, en naar hèt land ylt, doch ten laatden noodwen-
dig , *t zy op het zand , of tuflchen de fcheren (Irand. Wan-
neer de wind van het land waayt , roeyen de vilFchers den
Walvifch na, werpen, als hy omkeren v;il, onophoudelyk uic

hunne boten (lenen naar hem in het water , en maken teffens

een groot gefchreeuw, geklop en geraas , waar mede zy den
vifch zo fchuuw maken, dat hy fteeds vooruit ftrandwaards

vlied , en ten laatften , by gebrek van water , moet blyven leg-

gen (2).

Zo dra de vifch zo verre gelopen heeft, dat hy op de ene of

andere wyze vall geraakt , en niet weder terug keren kan ,

omringen de viiTchers hem mee hunne boten > geven hem
fteek

als het bloed van een wyfje , vermits de wyfjes maandelyks een zo gro-

te menigte verliezen, dat de zee daar van geverwt word, op welken tyd

zy ook een zeer Hinkend water uitblazen. (/^V/dr P. Feuillé Journal des

Obfervatiom Phyfiq. &c. frites en Ameriq, Tom» I*p. 393» dan dat hy dac

vergoten bloed aanziet voor dat van een zyns gelyken , die bereids ge-
dood is, en, volgens de onvcrwinnelyke aangebore vreze van alle le-

vende fchepzelen voor hunne vernieling, en drift tot hun levens behoud,
den weg, van waar het gedreven koomt,angftig vermeid, en *er voor vliedt

om niet in een gelyk verderf te vervallen , laat ik aan zyne plaats , of-

fchoon ik het laatlle vertrouwe \ want Plinius reeds het bloed fchuwen
der vilTchen aangemerkt heeft , als hy fchryft : Pifces maxime pifcium
fnnguinem fugiunt,lii(i. Nat» lib» X» feSt» 90, en C'i geen ikdennaarftigen
navorfchers der natuur, die niets in de natuur hun nadenken onwaardig
acbten,ter overweging hierby voege) de opmerkzame D. Martin in zyne veel-
vuldig aangetoge befchryving der vvefllyke eilanden by Schotland p. 143,
als ten gemene door gantfch Schotland bekende ervarenheid, bybrengt

:

Tbaty if a Quarel happen on the Coafi , <vühere Herring is caugbtt ^^d that
Blood be drawn violently , than the Hert ing go azvay from the Goafi , w/-
thout returning during that Seafon» Thiij ihey fay^ has been obferved in

éill paji agesy au wcll as at prefcnt» Dat is; dat als een gevecht aan het
zecftrand , alwaar- men Haring vangt, voorvalt, en bloed vergoten word,
de Haring zich als dan van de kullen weg begeeft, en dat jaar niet we-
derterug keert," dit, zegt men, zoude zo wel in vroeger als deze tyden
opgemerkt zyn.

(s) Ik verneme, dat van deze beide, uit achtgevetide opmerking van de
natuur der viflchen fpruitende, kunltgrepen zich ook de vilfcliers op hec
eiland Feroe met voordeel bedienen, als welke met d^j Yflanders een gelyk
gebrek en mangel aan werktuigen hebben.

,

.'
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fleek op fteek , tot hy doodbloed en fterfc ; vervolgens fnyden

ry al het Spek, zo veel hun mogelyk is, van den vifch ,

en ook , vermits zy gene fpysverachters zyn , een tamelyke

menigte van het vleesch, 't geen zy beide met zich naar

huis nemen (a).

De Baarden (6), nadien zy zeer klein zyn > en derhal-
^elfs

ven door de Denen niet zeer begeert worden ; ook door de Ys- Baarden.
Janders, wegens hunne flechte werktuigen, niet wel uit den
vifch gehaalt konnen worden, iaat men zitten, en met den romp,
het aas of kreng (c)

,
gelyk onze Groenlaadsvaarders zeggen ,

in zee dryven.

I. Het

{o) Het kooffic merendeels op de gewoonte aan, dat men het vleefch der
'Walviflchen niet voor eetbaar houd. Onze Groenlandsvaarders, die niet

ongewoon zyn, een fluk van een (lerken en enigzints traanachtï;;en zee-
vifcii te nuttigen , betuigen , dat een lluk van een jongen Walvifch , zo
lang hy verfch is, zich zeer wel laat eten. Het vleefch der vinvifTchen»
die bywylen in het vervolgen der haringen op de hoogde noorweegfche
kullen (Irandeu, of anderzints bezet worden, word by ponden verkogt, en
van het gemeen boerenvolk gaarne gegeten « die zeggen, dat het als rund*
vleefch zoude fmaken. L«f/ars Jacobfon Debes zegt in zyne Faereh, of deen-
fche befchryving van Faröe,bladz. 160 van de inwoonders van dat eiland,
dat zy het fpek van den kop van den Walvifch met zwart zout , of de afch
van gedroogt en verbrand zeekruid (Tatig^ zouten , en voorts op een zeer
droge plaat! ophangen , als wanneer het zich, gelyk ander fpek, vertoont.
Ook zoden zy het verfch vleefch, 't geen als rundvleefch uitziet en riekt.
*t Geen zy niet vermannen konnen , fnyden zy in lange repen , en maken
het winddroQg. De vreemdelingen zouten ook wel Hukken van den (laart
in, AiQ, vermits dezelve veelmalfer is, gelyk gezoute offenpoten fmaken.
Kaempfer in zyne befchryving van Japan II. boek 1 1. hoofdfluk, maakt ge-
wag van zes zoorten Walviflchen , welker vleefch door de Japonnezen e-
ven zo, gelyk dat der andere viflchen, ter markt gebragt,ook het ingewand
van dezelve ingezouten, en voorts, *t zy f-'-^den of gebraden, gegeteu
word.

(O Deze zyn de hoornachtige en op de hoeken zeer hairige bkden ,
de fabelklingen byna gelyk , die den Walvifch aan de zyden van het bo-
vendeel zynar kieuwen zitten heeft en benedenwaards hangen, uit welke,
door het reinigen van de hairen en het kakenvleefch , klieven enz. hec
aogenaamd Balein gemaakt word.

(c) De oude Hollanders zeiden Karonje , 'de Fraafchen Cbarêgne , 'c

geeu met malkander veelligc uit )i*f$uit «fiUmc.

I
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Van zyii Hst SpEK werpen zy in oxhoofden of tonnen , en la»

Spek en ^^j^ het qq^ vierde deel jaars 'er inleggen , en van tyd tot tyd

komenT fn^^ltcn en uitlekken. Dat gedurende dien tyd van zelf uit-

Traaiu. drupt, is het fynfte en bede Traan (^), *t geen afgefchept

en ongekookt niet alleen opgenomen, en aan de Denen ver-

handelt, maar zodanig ook verzonden en verbruikt word. On*
ze kooplieden heten het : klare Traan. Het overblyvend
koken zy tot een dik en bruin Traan , *t geen dcrhalven ook

in

(4O Dit woord betekend de uitgelekte vlfcholy, en is in dien verftande

vernioedeiyk door de noordlykft gelegen Ruflchen, van wien men , gelyk
bekend is, allereerft liet Traan onder die benaming bekomen heeft, geleert

en behouden. Daarmede Hemt overeen Clem, /idami Navigaf, /ing/or, ad
Mofcovii. (in Republ, Mojcov,p* 3Ö,) mittunt, fchryiïhy,& aqui/ottarei

Ruft okum a Barl^aris T rain diéium, quod in flumine Una diêïo conficiunt.

Zo zegt ook Olaus M, HiJI» Sept. lib, IL cap, i-j.^ quant pinguedinem {_ma'

rinarum belluarum) vulgair i eorum Traan,/»/// Lyfe, a iucendovocant,quia

lampadibus immifa clarifjime lucef. Naar de kracht van het woord heet een

UITDRUPPENDB VOCHTIGHEID of O L Y A C HTI G lï EI D bydeUOOfd»
fche volkeren Traan. Want zo is Sax» Traan of Trane (i?(?/^.

Tu A N£, Germ, T h R a N e j u Lacryma e glandulis lacr'jmalibus de^illam^

s, Lacryma arborum. Gummi f» Re/tna vid, Kiliani Etymolog. 5 Oleutn

pifcium ex frufiulis diffeCtis defttllans. Alzo heet ook Sax, Ta ar (^Germ.
ZrtHRE, Offr. Zaharj") lacryma. Den, Ta ar of Taarn Lacryma t

if. ftilia aqua ö? olei. Ijl. T a r lacryma^ guttula , flilla, Gudm, Lexic» jlngU
Sax. Te AR lacryma & Ter o, gummi ^ gluten ^ Angl, Tab. A» S. Ta re
<i? T E o R , Gcrm. Teer, Th e er , Goth. T h 1 o r. Suec» Tidre « pix li*

qtiida. Daar toe behoort ook niet minder de uit koemelk gedrukte vettig-

heid, de Uu TT ER , namelyk Bu-trre AS. Batere ci Bu en Tere;
te^ weten bü, Gotb, bos^ vacca l^erel. (junde noftr* Bü-Os en Bu-KoE,
/3j« &c.) Gelyk dan van overlarg beide de Latynen en Grieken, zondei
van het ftamwoord reden ie konnen geven, Butyrum en /3«Tt»^« ge-
zegt hebben, welice laaifte Tt;^i7», rvfiU enz. uit de reeds aangehaalde

barmonia linguaium eigenilyk verdaan kan worden. Waarby ik noch zal

aanmeiken, dat ook dat hier voorkomend woord uit het ooiten zyn oor-
fprong heeft; WP'-'t gelyk in Europa T en Z, alzo worden in Afia |3 en y,
in verfchcide tongvallen veelvuldig verwifielt. Dus heet de Har il , in*

zonderheid Terpentin, die door de natuurlv.ce drincing, of konllige iply-

ting, drupswyze uiteen boom vloeit
'"^

'TV en *^}-i v'mXq Hilleri IHero-

phytic. lib. L c. 4*; en by de Arabieren Tzara fluxit, manavit* Tzjrwd*
en D s A R u Lacryma arboris f, refina*

';f

r''.

%.
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3n de handeling brvine Traan word genaamt.

n

UIL UC ly E. V ü «\ » «11 i»»ivwijt*n»» Wil ^ «^ujfwii Wil uiikivi w VJH^HCIJ

lekt; weshalven de Yflanders alzulke lever in tonnen verza-

melen , en daarin ongevaar zes weken laten leggen en fmel-

ten , waarna zy het dus van zelf uitgedropen 1 raan affchep-

pen en ongekookt onder het te voren gemeld klare Traan, tot

deszelfs verbetering, mengen ; vervolgens het overblyfzcl uit-

koken , by het bruin Walvifch traan gieten , en zodanig het

een met het ander aan de deenfche kooplieden verhande-
len (e).

. J. LXV. De Bruinvisch of het Zeevarken (f) is Bruin-

een in de Noord-Zee bekende vifch, uit het Walvifchgeflacht, ^'^^'^*

van 5 tot 8 voeten lang. Het is niet nodig, denzelven te be-

fchryven, vermits men thans daar van zeer beftipte ontleed-

kundige befchryvingen heeft (g), waar op ik my alleen mag
beroepen. Of van dien vifch meer dan een zoort gevonden
ivord, heeft men my niet weten te zeggen , doch kocmt my
zeer gelooflyk voor , vermits men in noord • America twe

L 2 van

" {e) De Noordlanders maken het ook veel van de lever der Dorfcben en
Kabeljauwen, die zy tot hun Stokvifch klieven, vermits zy dezelve in de
lucht leggen, en de vettigheid 'er uit laten druppen. En de Franfchen.die,
h geen zy van anderen zien, zeer gezwind weten na ie npen , verzuimen
niet, op Terreneuf diergelyken uit de lever hunner Mo/iic te tr'ekken. Dta-
ffjf, e. I Tom* Il.pag. 104. Dus heeft ook Moll op zyne reeds gemelde
grote kaart van noord -America zodanig een pers, als de Eugelfche aldaar
tot dat einde gebruiken, doen afbeelden en vertonen.

(/) Yd. SüINHUAL of SüINHUALLUR, Ook WiTINGER, NoorW.
JMarsuun of Niser, Deenfch Brunskop (wegens zyn dikachtige
ronde kop (gelyk ook Springhüal of Springer (wegens zyn ge-
woon fpringen by een nakenden ftorm uit de zee) Galf. Marsüin /f«V.PoRPEssE of Por PUS. Scof, Sea- pork,Phocaena RotideL Tur-
110 Be/Ion, Delphinus Septentrionaliüm Schonev

Abrtgdm.&c.f^oU 11. p* 839 feq* fif tiuperrime Suppkm. U Amal* fVra^
ttjuiu* ^rt, AU

l:!
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van dezelve heeft (h), Zyn vleefch is alzints eetbaar; want
de Schotten op de Wefteilanden (i) eten hem doorgaans , en
zeggen , dat het zowel een gezonde als zeer voedzame fpy-

ze is , en de Franfchen maken op Terreneuf van zyn vleefch

worften (k); doch hy word meeft om zyn fpek « offchoon hy
het zelve niet veel heeft y gevangen , vermits door het groot

verval der groenlandfche vifchvangfl: het Traan thans zeer

fchaarfch en mitsdien duur is. Ondertuflchen is hy , we-
gens zyne ongemene gezwindheid in het zwemmen en fpri,n-

gen , zeer bezwaarlyk te bekomen , by zo verre hy niet by
toeval , door zyn onverzadelyke begeerte naar haring , daar

toe zelf gelegenheid geeft (/) , waar door de goede Yflanders

ook

(Z») Naraelykhet ene en wel hetgrootflé geheel wit, zo groot als een koe*
wiens fpyze allerly vifch is , doch de liefde makrelen, haringen en fardy-

nen ; gevende één tot twe quartelen Traan. Het twede heet Pourfille en
word in alle ;reè'n gevonden, zwemt Heeds. fcbaarswyzeieu is goed te eten»

Dionyf. d. /. Tom» II. p, 25-8,

(/ . Martin d, l p. 2<5p.

CJc] Dion'^f, ter reeds genoemde plaatffe.

(/) Waar van /Irend Berendfen Berg in zyn zelden voorkomend Boek t
S)(fimetr.ai:fif(tc imb S^ïorttcgifite J^erHf<^fc(t genaamt, bladz. 298 de volgen-
de ar.idige aanmerking maakt: ;5)at t)5rber OC UUberflben / fanfom muia
.1625. <kX ini^c J?uafc / forn ferfefgtc oc Sm ffftcr ©«b / bem forlöbe uM
$5l5rbcti oc fncfre QSiigte/ ^uor Q36nterua bem ^lifmc waer/ oc f^tte<8ar»
«ebem fore fart «t bc ba @((b i fïorr iwu^ïb fvia tjdfom fjimmc unfle ©prfng*
tuaff fmibe fage yaa lanba oc i9,\\^t! Soi^ fom f beiwfte aar/ ba b«5Scb
2 ^xA welgö rynbcn ^tx^tw -^^9, bw t(b oc ^t\i / fiaa b«unc ©prftiö^uoï

tt>ib !7 c(kr i8 la^jebe i laub enz. Dat is : Het gebeurt by wylen , als

a. 1625, dat wanneer de joi.ge VValviflchen den haring vervolgen en jagen,
hy voor hini heen in de bayen en zeeboezeras loopt., 't i^een de boeren
vvclhaafl: gewaar worden, die denzelven netten fpannen , waar door zy uiet
alleen de haring in grote menigte., maar ook teffens enige jonge Sprin-
GEUS of 13 RU IN vissen EN te land konnen jagen en vangen, gely.k in
hec gemelde jaar ongevaar twe mylcn aan gene zy.de van Uergen op één-
maal en op één plaats i^ of 18 van r.odanige BriiinviUchen te lande gedre-
ven wierden. Waarby uit C/jn% Eyrer van Haimendorf% reisbefchryving
door het beloofde land bladz. 149 by te voegen is : De kleine jongens
!han aan den oever met hunne werpnenen 9 en als de DQlfuieu aan den

oever

tl

il'.
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ook geen byzonder voordeel bejagen zouden, zo het met dien

vifch niet daar benevens dus zeer byzonder en aanmerkens-

waardig gelegen was , dat hy , hun ten beften , jaarlyks in de

maand juny, door het wallen van een vliesje voor de ogen,

blind wierd , op welken tyd zy , vlytig willende zyn, van den-

zelven dikwils tot drie honderd, door jagen en dryven op het

ftrand, 't geen zy als dan niet zien en derhalven ook niet

vermeiden , in hun gewefd konnen bekomen.

J.
LXVI. Van de Hayvisschen of Zeehonden (Ca- Zeehon-

nes marini Galeis) vangen de Yflanders alleen het grootfte zoort ^^^*

(m) om hun fpek en lever. Hun Spek heeft de byzondere

eigenfchap, dat het lange goed blyfc, en zich , gelyk het var-

kensfpek , hart laat drogen ; weshalven het door de Yflanders

L
3, als

©ever komen, en de viflcken voor denzelven naar het land vlieden , wer-
pen zy het net en vangen taraelyk veeU Zulks is zeer aangenaam te zien;

want de Delfinen helpen hun genoegzaam viflchen,en ondertulTchen vangt

de Delfin ook en fpyft zich , nadien geen vifch in zee is , die meer door
de kleine viflchen gevrecft word, dan de Delfin, waarom hy ook CacciatOi-

re di Mare (zeejager) word genaamt, Zy komen zeer dicht aan het

hind*

(//;) CaNIS CARCIIARIAS LaMIA, TiBüRONUS , Ifl» HaACKAL
(ab Hacka avide ^-Hêiibus more canim vorare ^ Qf^m. Andr, Lexic')

Dun» Maafisk, /V. Hawkal. Gall. Requiem, Angl- The white
S II ARK. Martin Defciifit. of the fVeft Ijl. of Scottland p. 385 meld, dat de
^iflchers de grootlle Hayviiïcheti Sbths, en de kleiner Sillucks noc?-

aien. Mariens geeft van de grote ene befchryving in z^nSbitsbcrgJchercii-
hefchryviug cap, 3. w. 8. en zegt, dat hy 2 tot 3 vademen lang zoude
worden. Doch de belte en te gelyk ontleedkundige befchryving heeft

men den P. Fcuillée journ, d'Obf phyf, vol. I. p, 1 71 feq. & in continuat. p,
109 te danken. Even denzelven vifch, of veeleer een iets kleiner, noe-
men de Noordlanders HAAitAitiNC of Ha a kier l ing. Hde /fut, To'
pograp. Noi-zv. p, n^ & Jon. Ranii SliorHiJCtf ^^Scff/tclfc P- 252. Vermits

; ^ 'les nachts het beft ftaat en het meeft byt , werd hy ook van kers-
mis , Rl3 de langlle naciiren zyn , met een haak ann een keten van twe
ellen lang, op dat hy de lyn niet zoude afbyten, gevangen. Hy heefc
een zeer grote lever, uit welke alleen tot 12 ponden Traan gemaakt
Avord. Van zyne eyeren, die hy in zyn eyervlics vele heeft, weten de
Noordlanders goede pankoekcn te bakken , die zy Haakage noemen.
Muf, U^f^, i\ /. Ssli. III, 11,6. •

. . .
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als fpek gedroogt , gebruikt en tot Stokvifch gegeten word.
Geme^nlyk kookt men 'er traan van. De lever is zo onge-
meen groot , dat men met een van dezelve een quarteel ( daf:

is een vat van Ö4 hamburgfche ftubgen) vullen kan (n). Ook
kan men uit het dunne Vle esc uvan den onderbuik dun-

ne riemen fnyden, die, als zy gedroogt zyn , en een jaar of

iets langer gehangen hebben , tot alle de vettigheid *er uitge-

lekt is , zich zodanig laten toebereiden , dat zy gelyk offen

verhemeke fmaken, 't geen my een aanzienlyk koopman uit

Coppen hagen, die voor dezen te meermalen in Yfland geweefl:

is, verzekert heeft.

5. LXVII. Dikvvils laat zich alhier ook een Zwaart- of

veeleer Zaagviscb zien, die een takachtig en een dubble

kam gelykcnd zwaard voor den kop en boven den bek flaan

heeft (0). Ook heeft de heer M. .. K. .. . , welke vele jaren

op PVeJtmann-oe gewoont heeft, my verhaalt, dat in die zee noch
een ander door de zeevarende lieden alzo genaamt zoort
VAN ZwAARTvisscH gevonden word , die een daar

voor aan te zien krom zwaart of fabel (welke in der daat veel-

eer een gekromde paal gelykt , en met vleefch en vel , gelyk
een andere vin, overtogen is) aan het einde van zyn rug heeft.

Ik zal van denzelven hierna in de befchryving van Groenland
op zyn plaats handelen. Ondertuflchen is het verwonderens-
waardig, dat die anderzints vrezelyke dieren, de Walviflchen,

zo dra zy een zoort vilTchen van dien aart van verre belpeu-

ren , zeer angftig worden, Ipringen en ylings vlieden ; gelyk

dan

C») Martin zegt ter reeds genoemde plaatfe , dat een lever van een gro-
te Hay alleen een fchotfche pint , dat is byna vier engelfche maten Traan
uitlevert, en dat zodanig een lever in een ketel, halfvol water, gekookt,
en kokende de opkomende en overlopende traan afgefchuimt en in eea
ton gedaan word,
Hoe voorts de levertraan gemaakt word, zie in de nou e op bladz.S^.

CO Pristis f. Serra Piscis, AngL the Sawfish. IVillugbbf

Hift* Pifc. Lib» lil. eap» iJ^^Mart. Spitsberg, reize cap. 6. n. / van zya
gevecht met de Walviflchen. Fide Dionyf» defcript^ eit* Tom* II, p» aii
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dan ook de Robben voor hun vrezen, en dikwils op het land

naar de menfchen fpringen , om hun te ontgaan, waar van
ter gemelde plaatfe ook de reden gemeld zal worden.

J.
LXVlIf. Voo'ts voege ik ter verder onderzoek hierby Zoebul.

(p) 't geen ik van de Zeebüllen, Zeestieren enZEE-'?»e;i

KOEYEN uit den mond van twe geen oog- maar oorgetui- ^^y*"*

gen gehoort heb ; namelyk , dat dezelve met den kop een
Os , doch met het lyf en de poten een Rob of Zeehond ge-

lyk zyn , en dikwils met hun bulken te weeg brengen , dat

de h^ndkoeyen tochtig en als dol dat geluid volgen.

§. LXIX. Van de Robben of Zeehonden zal ik in Robben.
de befchryving van de ftraat Davis verder fpreken.

5. LXX. Van de Zoetwater- yisschen heb ik niets

byzonders aan te merken. - ^. -- ^ '

By Holm , in de Ellera^ by Kleppee , gelyk ook in andere Zalmen,

diepe bayen , waarin beken of kleine rivieren van het ge.
bergte vallen, worden Zalmen gevonden, die tegen de
grootfte watervallen opzwemmen , en zich dikwerf ongeloof-

lyk hoog tegen dezelve verheffen. Dezen zet men zoge*
naamde Zalmkiften , die uit dicht nefFens elkander geflagen
flaketzelen beftaan , dwars in den weg , waar door zy wel
naar boven ftygen , maar niet weder te rug keren konnen ;

Als de Zalm op zyn vetft en beft is, zet men een fchakel,

of gemeen zoort van netten, in de rivier, en dryft hem 'er

in. Vermits hy niet terug keren kan , fpringt hy , de een
hier, de andere daar, op zyde uit en op den oever, alwaar
hy van de *er neffens gaande boeren gevat , en van denzel-
ven bywylen 200 ftuks gevangen worden.

§. LXXI. Slangen worden op het gantfche eiland niet Slangen

beiiieurt ; hoewel gewis niet uit ene byzondere eigenfchap ^yn hier

van het land , maar vermits dezelve wegens hare verre af-
"'^^*

gele-

es) Men kan van dit Strand quag TStrandvee") gelyk liet deenfclie
boerenvolk het noemt, nalezen, 't geen Jacob. in Muf Reg^ Dan* P* /
Se^, 3. ft, 4p, uit de M* Mal* Pbilof* Haunienf* aanhaalt.

ü l

f
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gelegenheid van alle vaft land aldaar tiiet wel komen , en, door
de al bier heerfchende ongemeen ftrenge koude , die , gelyk

bekent is , tegen de natuur van die dieren llryd , aldaar niet

duren kennen.

§. I.XXII. Aan dezelve hevige en langdurige koude, beneP-

fens het gebrek aan bomen en boflclien , is mede toe te fchry-

ven, dat men van geen, of ten minden zeer weinig, Onge-
DiERT of Insecten weet. Alleen wift men my van Huis-
s PINNEN te zeggen, die zeer gemakkelyk in de huizen der

inwoonders voortkomen, en ook van HoRssELENenPAAR-
DENviiEGEN {Oejlra^ ^fili) welke in de neusgaten en aan

den binnenrand van het Foramen ani der dieren hunne eyeren

leggen, en dezelven door de warmte der dieren laten uit-

broeden {q). Als het geregent heeft, komen een zo grote

menigte dauwwormen (lutnbrici terreftres) te voorfchyn «

om de verfch gevalle vochtigheid ter hunner verquikking te

zuigen , dat de inwoonders wanen , dat dezelve geregent

zyn.

§. LXXIII. Muizen worden hier ook niet veel gevonden,
vermits zy, wegens de doordringende koude en gebrek aan
voedzel; in de dunne en met zwavel vervulde aardlagen , waar
onder de rotzen zyn , niet leven konnen. Het kerkhof van
het oude kloofter Widoe heeft de eigenfchap, dat, als men
Muizen op het zelve nederzet, dezelve terllond dood blyven ,

volgens het verhaal van iemand , die zulks te meermalen be-

proeft , en betuigt heeft , het dus een waarheid bevonden te

hebben. Doch het is zeker , dat hier van geenzint« de heilig-

heid dier plaatfe, door de voormalige catholyke wying, of eni-

ge lang verrotte overblyfzels der aldaar mogelyk begraven
heiligen, maar llegts een aldaar, meer dan elders, flerke en

dik-

I 'Hl

\f^:
!

(<?) Celyk deze tot noch toe onbekend gebleven wyze van uiibroejing

van diergefykc Vliesen uitj^evonden , en met alle veranderingen en om-
zwa^^telingen omftandijr befchryft fallisnieri Efper. e Obferv» intor, all

Origin. de var. InfeSt. p. 96. feq. en Racolt. di var. Trutt^ p, i. feq, ea
Rr/gion. int. aW Eftr» dg Bm &c*



yanYSLAND. «9

^Uke opdyging der zwaveldamp , de enige en ware oorzaak

ry (r) , 't geen te meer te vermoeden is , vermits byna over het

gehele eiland onder de bovenlaag der aarde de zwavel zich

zeer zichtbaarlyk iNtgebreid heeft , waar van ongetwyfFelt dit

kerkhof een groter voorraad, dan andere plaatfen.ten deel is

geworden," 't geen door een natuurkundigen, 't zy door een
licht, by zoverre het niet te gevaarlyk was , of door de reuk

en het graven ontrent die plaats nagevorfcht zoude konnen
worden. Myn verhaler had, gedeeltelyk uit eigen beweging,

en gedeeltelyk ter begeerte van verfcheide goede vrienden

,

enige pakjens van die aarde naar Coppenhage mede geno-

men , doch bevonden , dat dezeK-e ildaar de 'er over gehou-

den Muizen geen het minde letzel toébragt , ten klj^ren bewy-
dat alles aan de gezegde zwaveldampen, die hy niet hadze

konnen mede nemen, toe te fchryvenis.

J.
LXXIV. Aan de noordzyde van het eiland kan men van

half juny tot den laatflen july het lichaam der Zon, niet

illeen boven den Horizont , maar oogfchynelyk haar onder-

and meer als een mans hoogte boven het oppervlak der zee

verheven zien. Te middernacht fchynt zy iets groter, en zo
roodachtig , als by ons , wanneer zy ondergaat ; doch geeft

zo veel Hcht , dat men alles ten vollen
, gelyk by dag, zien'

kan ,* daartegen is haar lighaam in january t'enemaal onzicht-

baar , behalven dat men boven aan de tegenoverftaande ho-
ge bergen een klein fchynzel ontwaar word , en heeft men
alsdan , ongetwyfFelt door de wederomkaatzing, een fcheme-

"Wanneer
de Zon
dit eiland

zonder
onder te

gaan be«
fchynt ,

en waa-
neer

aiec.

1

M nng,
-.s

(r) Hier in verfterkt my het bekende , en dit i'eneiöaal gelyk zynde
verfciiyMel der Gr»///» ét Cane by Pozzuolo ,' waar in een fterk uit den
grond opftygende zwaveldamp, ter hoogte van een voet boven de aarde»
aan een op den grond gedrukten hond, of ai^der levend dier, een gelylie
werking doet. RayObferv, mait in a jaurn, tro' Ifaij &ic. p. 275. Des-
felyki heeft ook in een kelder,iiiet verre van de Brodelbron te SchwaN
bich. D. PeebUn. Lii» III, Objerv, Pbjf. Medic, 44. en de Graaf MarfiU
by Alifohl in Hongarye uit een aardbuil of fpleet aangemerkt , en deze
laatfte terftond met een experiment zodanig een door kunll nagemaakte
damp van dat verfcbynzel opgebeldert. Danuh, Tom, I.f*9\ feq»
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I .,

ft'

ring, of dag , van anderhalf uur of zeven quartiers. Waarby
aan- te merken is, dat alhier zo wel de toe- als afneming van

het licht zeer fpoedig , en ten minde de helft gezwinder als

in ons land gefchied. , ,

Van het §. LXXV. In de lange nachten genieten deze lieden ene
Noorder byzondere weldaad van God , door het nu meer bekend wor-
lichu ^Qtid , en dikwerver, als voormaals , ook ons , ja andere noch

verder van den Noordpool gelegen landen, tot een ieders ver-

wondering vertonend Noorderlicht, nadien zich het

zelve , zodra de dagen beginnen te korten, vertoont, en , na

mate deze afnemen, in geduurzaamheid en fchynzel kennelyk

toeneemt; ja gedurende den gantfchen winter gedadig licht

;

doch met het langen der d^en allereerd weder vermindert.

Zodra de lucht van fneeuw of regen zuiver , onbeneveld en

niet onfluimig , of met een woord , als de Hemel zeer helder

is, word men na zonnen ondergang en fchemeravond terflond

dat licht gewaar, 't geen byna den gantfchen nacht , en wel
). , zo helder flikkert en ipeelt, dat het de volle maan in haar bes-

^' te fchynzel niet alleen evennaart, m^ar haar mélSigwerf over-

'..
'"

treft. Het ontftaat aldaar altoos in het noorden of noordwes-
ten, Haat naar het zuiden over, en vervult niet zelden de gant-

fche lucht. Het weer mag den vorigen dag geweefl: zyn , zo

het wil, nochtans vertoont zich het Noorderlicht, zo

de lucht 's nachts helder en bedaart is. Zyne gewone ver-

we is witgeelachtig.

Of men Nadien dat licht zo dikwerf verfchynt, is gemakkelyk op

*'**Tec
^^ maken , dat men daaruit niet te wel en zeker het daarop

lever- volgend weer kan voorfpellen; ten minden zouden, aleer men
wachten daar toe met enigen grond konde komen , noch vele en meer
^«^j dan een jaar zorgvuldig gemaakte aanmerkingen , benefFens

Xub/
*" waarnemingen van den toeftand der lucht door den Barometer

enz. vereifcht worden, die de aan dat oort wonenden niet in

flaat zyn te maken; ondertuffchen is aldaar het gemeen zeg-

gen en vermoeden , dat als dat licht bleek en geelachtig

Srhynt , het droogte en vorfl: , en in het tegendeel als het

roodachtig is , regen en wind aanduid. Ten minden zoude

het
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het zeker wezen , dat als dat licht zich ongemeen fterk en

fchietende vertoont , daarop gemeenlyk , 't zy fterke wind of

Urenge vorfl, volgt (j).
"^

.
-

Het is my zeer aanmerkelyk voorgekomen , dat de oudfte Het

Yflanders, gelyk my geloofwaardig bericht is , zich over de^^-'^^y"*

thans zo menigvuldige verfchyning van dat licht verwonde-
J[Je""j^.

ren , en zeggen , dat men het in vroeger tyden aidaar zo dik- vuldiger

werf niet gezien heeft ,• 't ^een my alzints gegrond toefchynt, «•» voor

vermits het ook voorheen in andere oorden van Europa nooit *'^2^"*

zo veelmalen , als nu in later tyden, gezien is, offchoon men
nochtans in het midden en tegen het einde van de vorige

eeuw reeds genoodfchappen der wetenfchappen zo wel in En-
geland als in Vrankryk , en daar onder naarflige flarrekun-

digen gehad heeft, die 's nachts de hemelloop vlytig nafpeu-

ren , en echter diergelyke aanmerkelyke luchtverfchynzels zel-

den waargenomen hebben. Veelligt brengen deze door my
nagefpoorde en alhier bygebragte omilandigheden , met de o-

verigen, die bereids in druk zyn, vergeleken, iets tot nader
ontdekking van dat licht toe (t).

Zo veel ziet men , dunkt my » klaar en overtuigend , dat Van
het zelve niet anders kan ontdaan , dan door gezwinde ent- waar hec

fteHngen van vele zwaveldampen, die, vermits zy zo verre ®"'^*"*

zichtbaar zyn, zich hoog in de lucht moeten bevinden. Dat
ook daartoe in het Noorden voorraad genoeg en overvloedig

;

gevonden word , blykt genoegzaam, uit 't geen ik te voren van
' • ' M 2 : O. ;

•• '-• het ••

• "'!

(j) *t Is aanmerkenswaardlg i als in de Phihfopb, Transafthm iV. 399
verhaalt word, dat dit Noorderlicht in het noorder deel van Engeland ge-
mener is , dan elders , en aldaar Streamen , Merry Dancers, of Petty Dan-
een genaamt word, dat men daaruit ook vermeend het weer te konnen
voorfpellen, en dat, wanneer dat licht groenachtig is , zulks ftormachtlg
weer, en geel zynde, helder weer en droogte zoude aankondigen.

(O *t Is te hopen , dat wy door den tyd van het gezelfchap ie Peters-
burg, gelyk de meefle en befte aanmerkingen.ook de naafttrelFende oorzaken
der wording van dat vuurfpel aan den Hemel te verwachten hebben , ver-
mits de heerMeyer in het cerfte deel zyner Commentariên p, 35 en vol-
genden daar toe bereids een roemwaardig begin gemaakt heeft. > , ^

(I

1!

iifj
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* I

het eiland Yfland en van Jan-Mayen eiland by^ebragt heb*'

Vermits nude vele vuurbrakende bergen, de aardbranden, en de

warme wateren van de Rillingen, die in het binnenfte dezer lan-

den plaats hebben, getuigen, is ook te gelyk kennelyk, dat

van en uit dezelve de zwaveldampen in omiltputbare menig-
te gedadig naar de hoogte gezonden worden. Doch gelyk in

de- warmer en heter kichtftreken diergelyke zwaveldampen ,

offchoon naby de aarde , of , als zy een weinig hoger geko»

men zyn » zich ontdeken , en in weerlichten , blixem en flra-

len opdygen , alzo gefchied het van zeiven , dat zy on%^

der den Noordpool, wegens de grote op het aardryk l^gen*-

de koude^ meerder rud en gemak eenieten, om omhoog te dy«
gen , o(( ook deswegens langer tyd te gebruiken, aleer zo ve-

le ontdoken dam^pen weder te zamen gedreven worden , dac

een werkelyke ontdeking gefchieden kan ,. tot eindelyk hoog:

in den Dampkring hun een genoegzame menigte van allerly>

zoorc ontmoet, die door een vochtige koude zodanig zamen*-

geperd en verdikt word, dat zy in brand geraaktj en j gelyk;

een luchtvuur, helle dralen vaa zich geeft.

§. LXXVI. Gelyk het dan ook op dien grond, naar myn
vermoeden, hervoort koomt, dat men' aldaar gedurende den zo<^

mer nooit, of immers zeer zelden, en. daartegen in den win--

nigvuidi- ter te meerder en heviger donder heeft
eer eu Gelyk ook, dat mentenzelven tjrde, als het fneeuwt, zeeü

dan ia ^^^® en menigvuldige. DWAALLICHTEN en Ignes lambentei

den zo- ziet , waar toe op een eiland, alwaar men zo veel met zee-

viflchen en traan omgaat, de dof gewis niet ontbreken kan«

Die vlammetjes zyn gewoon, aan alle daven en dokken , yzere

fpykers , de maden , raan en het wand der fchepen , de hoe-

den en mutzen., en waar zy zich voorts, aan hechten kon-
nen, te blyven hangen. En de eenvouwigc en blode Yflan-

ders (gelyk ook elders het domme vcik) zyn , offchoon zy

niet branden konnen, noch ooit voor hunne ogen branden, 'er

angdig voor ;, ja fluiten, zodra zy dezelve gewaar worden, haa*
ftig en befchroomt de deuren hunner woningen , op dat dit

fchynvuur niet naar hun haardvuur
, ('t geen zy vermenea

dat

Het don<

dert in.

den win
ter me

er en
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dan ia

den
mer.
Vele
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lichten.

\
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n

iit gefchieden kan) mochte trekken ,zich met het zelve vere-

nen , en alles in vlamme gezet worden.

5. LXXVIÏ. In het laatft van den zomer laten zich dikwils Byzon*

Ringen en Bvzonnen aan den Hemel zien, die, gelyk men aldaar "®"»

aanmerkt , (leeds van zeer ongeftuimig weer gevolgt worden

,

waar over men zich niet verwonderen moet , vermits alhier

de gantfche geflekenis der bovenlucht daar toe vatbaar en be-

quaam is ; *t zy dat tot hare verfchyning gladde ysvormige

ysdeeltjes in de wolken , gelyk enigen ; of cylindrifche ha-

gel f gelyk Huigens, Wolf en andere willen , vereifcht wor-
den.

J. LXXVIIL Eigenttyk hebben dè Yïlandèrs alleen twe Alhier

J4ARGETYDEN, zomer en winter, die beftendig duren,^y"

en met elkander verwifTelen, zonder dat men de elders befpeu-t^ve Jaar-

rende zoele tufTchentyden , lente en herfll, ontwaar word* ËGh-getydcR«

ter heeft men meer winter,dan zomer, en in den zomer Iheeuwt
en hagelt hetbywylen. In den zomer kan het nu en dan zo
heet zyn, dat men genoodzaakt is, alle klederen af te leggen,

als wanneer in den nacht daarop een zo (Irenge en doordrin-

gende koude volgt, dat men zich niet genoeg dekken kan, en^

als men ontwaakt^ alles rondom met fheeuw bedekt asiet. Inden
winter valt veel Sneeuw ; doch met een ooftelyken wind
fheeuwt het zo flerk , dat het land en de huizen met elkander
gelyk gemaakt worden.
Ene ongemene Koude doet zich, gelyk men my bericht ^0

heeft , niet dan in de maand april gevoelen ; denkelyk, ver.fo°de ,,

mits de zon ten dien tyde het langft van dit eiland verwydertinApriU
geweeftis,en ook wel wegens den tefFens aanhoudenden noor-
den wind , die als ddn meerder en gevoelbaardèr ysdèelcjens

(«) van de verder onder den.Noordpool gelegen ysbergen by*
brengt.

J. LXXIX. Dat het op dit eiland altoos fterk en wel onge- Van het
ftadig en veranderlyk waayt, zal niemand verwonderen, diewedr.

M 3 zyne

(if) Cfitif, Supphm* IL Annal, fVratiflay, p*7i* .»
!i!lf
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Van de
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Vloed.

zyne ligging een weinig overweegt. Dikwils bulderen dezel-

ve zeer hevig , en perflen en dryven de golven ongelooilyk

hoog. Met de noordwefle winden heeft men 'er (ten min-

ften aan de zuidkuft) fchoon, daar tegen met de zuidweflen

flegt weer , en met de zuidziiid-ooften dea meeilen florm.

§. LXXX. Eb en Vloed (id) hebben zy , gel>k anderen

in en aan de Noord - Zee lager gelegene , twemaal in 24 u-

ren , en met de alomme gewone veranderingen, naar de ver-

wifleling der maan ; hierby zouden dezelve zo geregelt en
zwaar zyn , dat , offchoon de winden hevig wayen , nochtans

gene merkelyke verandering of verhaafting befpeurt word. De
Vloed koomt uit het ooften, en de Eb uit het weften. De
gemene vloed klimt tot 12 voeten hoog.

Geftelt- 5. LXXXI. Het Zeewater is , zo ik verneme, by Yfland
heid van veel zouter , dan wel lager in de Noord- Zee, waar van de

water^*'
°°^2:aak zoude konnen wezen , dat niet alleen door de ftren»

ge vorft de zee zeer flerk uitdampt (x) ; maar ook een groot

gedeelte van het onzoute water van het oppervlak zich in

wyde ysvelden verzamelt en bevriefl: ^ behalven, dat noch een
gedeelte van het zelve, vermits zyne ligtheid, door de geda-
dige hevige en droge winden verftuift en verwaayt ; weshal-

ven het overige water, door de by alle deze (leeds terug blyvende
zware zoutdeeltjens, noodwendig te zouter bevonden moet wor-
den. Gelyk als onder de hete luchtftreek het zeewater veel
zouter (y) als in zoeler oorden is, vermits de zon, door hare
overgrote en lynrecht nedervallende hette, ene gelykvormige,

(w) By de Yflanders, ffob t^ fidtci (dat is vloed en ftrand) de Noor-
wegers flob Og flaxt/ en de Denen ffob eg tbhe genaamt.

(«) Zie ff^o/fs werking der natuur §. a^o. t^tummfaö ïittfiltfy i. deel,

(;y) Ik volge iiier in de zeer waarfchynlyke aanmerkingen der Engelfchen.
Zie Lowtborp* Abridgm^ vol. IL p» ap7,en den heer //e Bruin 'm zyne reize
over .Mofcoviè bladz. 401. offchoon de P. FeuiUie liet tegendeel door zy-
ne waterfchaal bevonden wil hebben» volgens zyn Journal des Obferv^fait,
en Ameriq,p*i77 & i^Ot

'"% -V >



vinYSLAND. 93
in dezel-

;eIooflyk

en min-
idweden

n 24 u-
• de ver-

;gelc en
lochtans

ord. De
en. De

y Yfland

van de
ie flren*

en grooc

zich in

och een
Ie geda-
weshal-

lyvende

)et wor-
ter veel

>or hare

ormige,

ja

Je Noor-

I. deel»

{elfchen,

me relze

iooT zy-

erv,fait.

w

uS

ja noch fterker werking op de onzoute lichte deeltjens van

het zeewater, door beftendiger en gefladiger uitdamping, oef-

fent. De gezegde byzondere zoutheid heeft echter mede haar

zonderh'ng nut; want zy, benevens de beftendige beweging en

fpeling der zee, welke door de (leeds blazende flrenge win-

den , en zware Ebben en Vloeden bewogen word , de oorzaak

is , dat het ys aan de zuid- en weflkufl: zo dik niet word, en zo

lang niet duurt, als elders, en hoger naar het noorden; waar
door de elendige inwoonders, wier gantfche ievensbeftaan al-

lermeefl: van de vifchvangfl: komen moet , het voordeel genie-

ten , te vroeger , en bereids in january daar toe te konnen ge-

raken , en mitsdien tegen de onbequame war.-ner maanden
roet de bereiding en het drogen van den gevangen vifch gereed
te zyn,

5. LXXXII. Het eiland is voor de inboorlingen , die van Vnn de

kindsbeen aan het weer aldaar gewend zyn , zeer gezond;})'^^!'
ook zyn deze van goede levenskrachten, en kon-vaTvs.
nen alles wederflaan , vermits zy, van de geboorte af, flegc iRnd , en
en zober zyn opgebragt,en tot een harden , ruwen, rufteloze, 5^^ ''S-

ja zuren arbeid verplicht worden (2). Zy worden ook
( ge- Shefd

'

lyk gemenelyk de zulken , die in een eenvouwige onbezorgt- der in-

heid by enerly flegte fpyze en geftadige fterke lighaams oefFe- woon-

ning hun leven doorbrengen) niet alleen Stokoud, zulks me****"*
nig een loo jaren bereikt, maar genieten noch daarenboven
een friflchen werkzamen ouderdom , en weten weinig of niets

van de zwak- en krankheden , die de gryze jaren van andere
menfchen gemeenlyk aankleven. Doorgaans zyn zy welg e-

MAAKT , en hebben fchone , witte en gezonde Tanden ;

*t geen in hunne luchtftreek en by de flegte Ipyze , die zy ge-
"

'

•- -' '- •' • nie-

Ca) My valt hierby in , wat Cjefar van de Sueviers de Bello GalL Lib,
UI. Cap» I. zegt : Neque tnultum frumento , maximam partem la£te at'
que pecore vivun/, tnultumque funt in venationihus. Qua res & cibi ge-
fiere & quotidiana exercitatione & iibertate viu (quêd a pueris nullo óf-
ficio aut difciplina afuefam , nihil omnino contra v$luntatem faciant') ^
vires alit & immani corporum magnitudine egidt*

I
^ il
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nieten , ten hoogden te verwonderen , doch een gewis teken

van een gezonde lighaams geftalte is,.en ongetwvfFelt aan de
zuivere lucht, waarin zy leven, hunne goede verdouwing, die

*

door de geftadige fterke lighaamsbeweging bevordert word, en

dat zy geen zout of iets gez. Jten eten , toegefchreven moet
worden. De Vrouwen zwichten in hartheid en fterkte

voor ^e mannen niet, baren ligt, baden .zich, zodra zy ge-

baart hebben, en lopen terftond weder heen.

Zy zyn 5* LXXXIII. Van Koortzen en diergelyke z X£ K te

n

s hoort
weinig uien niet veel (u), 't geen ik aan de reeds genoemde heerlyke

^'j^^j^^jjg. kruiden , koftbaar mineraalwater , dat zy .dagelyk« onwetend

vig; wes- drinken , de fteeds luchtreinigende winden , 4e zuivere , dro»

htiveri'erge en langdurige koude, hunne aangebore hartheid, en de ge-
geen Ge-2gg(je goede verdouwing toefchryve. Derhalven weet men 'er

Hed'
^ van gene Geneesmeefteren. Wanneer iemand ziek word , is

raeefters zyn gantfche laafnis goede melk , zo als dezelve van de Koe
zyR* koomt , een weinig tabak , die men hem te kaauwen geeft , en

een rykelyke flok brandewyn , om de maag te herltellen. Heel-

meefters heeft men 'er,;ten minftezowyt de perfoneo^ die ikge-

fproken heb, geweeft zyn, en zo veel men my bericht heeft, thans

geheel niet. De gewone hartheid brengt te weeg , dat men
een ongemak niet veel acht, en de wonden helen ook hier zeer

Jigt van zelven, ongetwyfFelt wegens de koude en zuivere lucht,

die de vochten niet zo zeer in beweging brengen , noch het

koude vuur zodanig bevorderen, dan de dampige en zoele lucht

in warmer landftreken gemeenlyk doen.

Hoe zy §. LXXXIV. Den Kinderen word niet langer dan acht,
hunne of ten -hoogften , wanneer zy enigzints zwak zyn , veertien

©pbreü" ^^ê^" ^^ moeders borfl gegeven. Naderhand legt men de-

gen. ' zelve op de aarde, en zet 'er een fchoteltje met laauwe huy of

melk

(tf ") D. BtSrn merkt in zyn antwoord aan let koninglyk engelfch ge-
noodfchap der wetenfchappen in de Philofopb* Transaéi. No. 111.^.23$
aan , dat de gemene landziekten colyk en melaatsheid zyn ; *t geen ge-
makkclyk te begrypen is, als men de ongure fpyzea ca onreine leven««
wyze der Yflaiiders in aanmerking ueemt.

^'^ï-

M
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melk by, waarin eensmet garen omwonden, hol pypje, of dik-

ke vederfchacht, gedoken, en een weinig brood, als men het

heefc, tot verfterking van het kind, gelegt word. Als het kind

ontwaakt, of een teken van honger geeft, keert man het naar

den fchotel, en geeft het het pypjc in den mond , op dat het

daaruit naar zyn nooddruft zuigei maar wanneer zy het ten

doop, of anderzints over land hier of daar brengen, geven zy
het een lapje, met huy doortrokken, in den mond , op dat het

zyn voedze! verkryge. Na verloop van drie vierde deel jaars

moet het kind de ïbyzen , die de ouders genieten , mede eten.

Van bakeren , wiegen en oppaflen weet men geheel niets. Met
de veertien dagen fleekt men het kind reeds in de klederen,

laat het op den grond leggen , en zich wentelen en keren, tot

het zich zelven oprecht en begint te gaan. Dus zorgeloos
,

flegt, kommerlyk, ruuw en ongemakkelyk worden die arme
kinderen van de eerfte dagen hunnes (leeds moeyelyken le-

vens gehouden , gewent en als gehart. Niettemin ziet men
onder de Yllanders doorgaans rechte lyven en onverwrongen
ledematen ;«veshalven het zeer zeldzaam is, een gebrekkelyk
menfch onder hun te vinden , waar uit klaar blykt, hoe voor-
zichtig en liefdadig de natuur werkt , als zy flegts vertrouwt
en vryheid gelaten word.

§. LXXXV. Te voren heb ik ter loops gezegt, dat hunne Van de

Spyzen flegt , en hun vaatwerk onrein is , waarby ik nu ^?^''^''^^"

voegen moet, dat de toebereiding noch erger, walchelyker enhtlïfner
naauwlyks menfchelyks zy. Het volgende zal ten overtuigend Spyzen.
bewys verflrekken. Hunne dagelykfche fpyze is by de mees-
ten het vleefch,*t geen aan de afgefiieden Kabeljauw- Dorfch-
en andere vifchkoppen blyft zitten. Dit, of ook nu en dan
een paar Hukken van den vifch zelven , werpen zy, als zy daar
van eten willen , in een ketel , doen 'er een weinig zeewater
by, en flingeren het , als het naauwlyks een wyl gezoden is,
zonder zout, men zweige enige andere kruideryen, gretig bin-
nen. Schapen- en ander vleefch zetten zy, die het hebben , in een
weinig zoet water op het vuur , eten het ook zonder zout (b^

N en
(^) Hierin de Lappen gelyk, die ook alles zonder zout QtQü,Schefer.

Lap*

\\

i
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en noch niet half gezoden. Daarenboven nuttigen zy niets ,.

*t zy vifch of vleefch, verfch gevangen of onlangs gedood ,

maar werpen alles te voren een tydlang weg, tot het enigzints

begint te rotten ; want het anderzints de gevoelloze opperhuit

hunner tongen niet aandoet, maar hun onfmakelyk voorkoomt.

Zelfs vermeerdert hun vuur de affchouwelykheid hunner fpy-

zen. Weinigen van hun hebben enige turf, en noch weiniger

hebben hout , als 'c geen zy alleen van de bomen bekomen, die

hun nu en dan uic het Noorden, en vermoedelyk uit Rufland ,

alwaar dezelve door ftormen en watervloeden nedergevelt wor-

den, toedryven. Gemeenlyk gebruiken zy alleen vifthgraden,

en ook wel beenderen , met een* weinig dikken droefem van
traan (c) begoten , om te heller te branden. Hun lekkerfte ge-

recht is een fchaapskop , waar van zy alleen de wol afgezengt

en denzelven dus onder de aflche van hun heslyk vuur te bra-

den geftoken hebben , die zy dan ,
gaar zynde , met huid en

al wat 'er aan is , tot op de beenderen afkluiven. Zy zyn, ge-

lyk de uitterfte Noordlanders in *c algemeen (^) zeer grote

liefhebbers van Botbr eu Vet, zelfs het traaiftchtig Hay-
fpek,

Lapponia cap. i8. Martiniere in itener, per Septentr, cap. 17.
(r) Dat is iraanhef; want onze lieden noemen de hef fabx, ^ru9/

lloll. DaoEssEM VAN Wyn, Oly enz. de Zwitzers ^rufc/ VVynhef
Truosina , amurca olei, Ghf. Florentin» IL MSt. Bibliotb, nojir^ pub»
AS, Dro Sy/ortfesy Drosne, faex. Dit woord ftamt aF van een oud
Duitfch wortelwoord , waar van noch liet fpoor in Ulpbil. rerjion. Go-
tbic, gevonden word, By denzelven is 't Draüsjan ex alto deorfum
pracipitera Luc, /. 52. en Draüs Mattb, VIL 27. of Daüs Luc. IL
34 cafus, it. ruina.

{d) 't Is aanmerkelyk , dat alle de noordelykfclie volkeren zo gaarne
vet eten. Van de Laplanders en Groenl anders is zulks enig*
zinis bekent Pecblin IIL Obf, Phyf, Med, 38. Van de Wilden in noord-
America bericht insgelyks Deuys Hijf}. Nat. de VAmerlq. Sept, cap. 23.
p* 362, en de Jefuit Laffitau \\\ zyn Tra(51:. Moiun des fauva^ei Atnetiq»
comparéi aux moeurs des premiers tetnps Tom. IL p» 91 verhaalt van de
iRoQüoisEN en anderen: Zy drinken de oly van Beren, Zeehonden of
llay viiTchen , Alen en dergelyken, zonder zich te Iloreu, hoe kantig die
oiy of traan geworden mag zyn. Ja de talk is voor hun een recht Ra»
goiif.

^ij
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ipek, en de lever- en walvirditraan niet uitgefloten.

5 LXXXVI. Nadien zy zelven geen akkerbouw hebben , en Gebrek

de meeden onder hun , door onvermogen , het meel niet ku a^n

pen konnen , 't geen door de deenfche kooplieden aangevoert ^''o^^-

word, hebben zy geen Brood; maar bedienen zich, in plaats

van het zelve, van onverkoopbaren drogen Stokvifch (f), doch
ongezoden en flegts een weinig gebeukt. Alierlieffl eten zy
een (luk van dien vifch met boter (als zy die hebben) of, by
.gebrek van dezelve ,'met Hayvifchfpek , of ook met traan of
talk bcfmeert. Een ander zoórt word ook wel uit een tuflchen

het gras zelve in het wilde walTend zoort koorn gemaakt ; doch
is zeer flecht en voor vreemdgingen niet te eten.

S- LXXXVM. Hun Drank is het water, 't geenzy, ge- Van inm
lyk boven gezegt is , zeej- gezond en aangenaam hebben , in- Drank*

zonderheid word het water geroemt , dat door de kracht der
zonne van de ys- en fneeuwbergen fmelt en afvlied (ƒ). Buiten

N 2 die

O) *t Geen *dk het Brood der Laplanders is. Scbef. Hifl. Lappon.pag,
m* ip4» Selyk mede de noordlykfte Noorweger Jons LauHfen JVoiff Nor^
rig iiiuftf pag, lp 8. ^flffre kU ?8rob alfi'b / men fcr Q5r5b briyc U
teortttob oc ih ^ktl fem b« (érre iibl ^imnf cc Ut fafbcr be t^ttt bc*
ttfö grtnbwiö (Bfcrp/iiö : dat is, zy hebben niet altoos Brood, maar gebrui-
ken daar toe gedroogt vleefch, of gedroogde vifch, die zy in den wind
drogen , en naar hunne landswyze Skerping heten. Insgelyks meld ook
Mare, Paul. /'^enet. van de arabifche provincie Aden pag. 163. fiunt etiam
ah incolis pan es niscoCTi ex piscibus, id^ue in bunc modum: Cvn-
ciduntpifces minufiw atque continuunt in modum farina : S pofiea commis-
cent ef fubagitant qua/i paftum panis^ atque ad foletn dê/ïccarifaciunt ef
vivunt ipfi £^ jumenta ipforum de iliis panibui fimtiis per totum annum. ' Zo
fchryft ook GemeUi Careri in zyne Fotage autour du monde Tom, IL pas
319, van de bewoonders der eilanden Lundi en Augon in dè perfifchezeel
boezems; quUh n*ont de mei/leur aliment, que des fardines, lis les font fe»
cber au foleil & elles leur tiennent lieu de pain pendant toute Vannée,

(f) Ik kan zulks des te eerdef geloven , vermits ik in Zwitzeriaiïd in »t
Grindelwald door eige bevinding geleert heb, dat by zware afgematheid
en hevige dorft, niets verquikkelyker is, dan het drabbig of dik water *c
geen van den gefmolien fneeuw der daargelegen ys- of fiieeuwberaen
koomt afzakken. Waarvan de Hr. D, Scbeucbzer in zyne Nat. Gefch van
Zwitzerland Part. III. N. ap, met groot oordeel veel goeds meld.
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dit drinken zy Huy of Melk. Bier bekoomt de gemene
man niet ; ook konnen het de bemiddelden , by gebrek vaa
kelders, niet lang voor den flrengen vorft bewaren. Enige

gegoede lieden handelen van de deenfche kooplieden voor hun
mond bywylen een weinig Franschen wyn, doch ftorten

denzelven in onrein , ja dikwerf zodanig vaatwerk , waarin zy

huy en zelfs traan gehad , en *t zelve te voren niet gereinigt

hebben ; weshalven die wyn zich welhaafl: omwerpt , en trou-

bel, dik en ftinkend word. Doorgaans is hun lieffte drank

Brandev/ï'N, waarin zich jong en oud, mannen en vrou-

wen , zeer fchandelyk misgaan. By hunnen zwaren en gevaar-

lyken arbeid te water, ofte land * is dit hun trooft,. aanfporing

en oogmerk, datzy iets vangen en vervaardigen mogen, waar

tegen zy, by de naafte komft der deenfche fchepen,den bemin-

den Brandewyn ruilen konnen, en wanneer zy hunnen wenfch
erlangen , houden zy niet eerder op, dan tot al de verkregen

voorraad verteert is , en eerder hervatten zy ook hun beroep

en arbeid niet.

. 5- LXXXVIIL Met den reeds gezegden toeftand der fpy-

ze en drank koomt alzints de Kleding en Woning o-

vereen. De een beftaat in groof linnen, by ons Pak lin-

nen genaamt, in een flegt wolle zelfgemaakt laken , *t geen

XO(it>ni€l (g) heet, en in ongelooyt leder, dat door het beftry-

ken met vifehlever (leeds gemoedig gehouden word. Van hunne
DRACHT en KLEDING heb ik flegts zo veel ervaren , dat

de mannen en vrouwen linnen hembden, of veeleer onderkouf-

fen en broeken uit een fluk dragen , die den mannen tot over

,

doch de vrouwen alleen tot aan den navel reiken. Daar boven
hebben zy broeken ,

gelyk ook wambuffen van Xt>a^mcl of

fchaapsvellen. De vrouwen dragen witte klederen van die

XO<x'Ónit\ / op de wyze van de jegenwoordige Andriennes ge-

maakt , onderrokken , die voor open en flegts met haakjens

ge-

(^) ifl. QSa^mJl ^A pannui fufticus / vulgaris^ Burillum Cudm^ 'Andn
in Lexie% ^

ttf
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gehegt zyn , en daar over een klein fchootje. Het hoofd word

verfiert door een ipitzig torenswys bindzel van anderhalf el

hoog, onder van grof en daar over van fyner linnen, 't geen,

hoe voornamer iemand is, hoe dikker om het hoofd gewonden

word. Dat fieraad word door de ongehuuwden , ter onder

-

fcheiding , door een zyde bindzel onder om het hoofd vaft-

gehecht. De meeften dragen rode wolie kouflen. De fchoe-

nen der mans- en vrouwsperfonen zyn lappen van ongelooyt

leder , flegts om den voet geflagen , en met riemen van

fchaapsdarmen vaftgefnoert , waar op het ongemakkelyk ge-

noeg te gaan is.

J. LXXXIX. De WooNH'üisjES zyn klein , en van een Vanhun-

zeer eenvouwige bouwkunfl: .Men doet dezelve^tot meerder ne wo-

hechtheid en warmte, enigzints in de aarde zinken. De vier"*"£^"'

wanden worden uit den grond met (lenen of rotsbrokken opge-

trokken, en met tuflchen geworpen aarde verbonden. De hoog-
te derzelve is gemeenlyk van 3^ ellen , de lengte van 12 toe

14. ellen, en de brete zo gering, dat wanneer een lang man
in het midden ftaat, en de armen uitftrekt , hy met de toppen
zyner vingeren gemeenlyk de beide zywanden bereiken kan.

Boven op word een zeer laag dak van dunne houte fparren ge-

zet , en daar over drie latten geflagen , waaraan men fplinters

of gefpleten hout hecht en vaftmaakt , alles van boven mee
groene zoden gedekt , die in het voorjaar bewaflen , en door
de kleine wortelen zich zo vafl: aan malkander verbinden , dat
de warmie van binnen 'er zo min uit , als de regen en fneeuw
van buiten *er indringen kan. Vooraan laat men een lage ope-
ning tot den ingang , die met een flegte houte deur geflo-

ten word , en in het dak zes of zeven gaten, tot het verkry-

gen van licht, waarin kleine hoepels, met pergament ftrak

overtogén , in plaats van venfters , gezet worden. Hier toe
nemen zy eigentlyk de tunica allantoidea van OfTen of Koeyen,
by hun <^xnne (h) genaamt , die , zodra dezelve uit het dier

N 3 ge.

ib') Cofif. SanbfL Att. Mei, Hafn. F9K K Ohf, 45. Het woord JjiHiw

is
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genomen zyn , allereerfl op een bert , zo flerk doenlyk is

,

gefpannen, vaft gekleefc, en dus gedroogc, vervolgens door

vocht weder afgeweekt, en eindelyk, zo (Irak mogelyk, over

zodanige hoepels gefpannen en vaftgehegt worden, waar me-
de dezelve tot gebruik gereed zyn. Des nachts, of by ge-

vreeft onweer, worden die venfters met kleine blinden over-

dekt. De bemiddelden hebben glasvenfterrjens , doch flegts

twe in het gantfclie huis, en in ieder van dezelve niet meer
als zes kleine ruiten. Aan de ene zydenwand word in de leng-

te een hut van planken tot zodanig een hoogte van den grond
vaflgemaakt, dat het rundvee in den winter daar onder gebor-

gen Jcan worden. Zodanig zyn ook de Bedsteden voor de
huisgenoten , zo vele 'er zyn , waarop dezelve flegts een wei-

nig hooynederfchudden, en zich onder een deken vanVOa&ntcl/

bywylen met fchaapsvellen gevoedert , moedernaakt en in zul-

ker voegen neffens elkander 'er op nederleggen , dat ter plaat-

Te de een zyn hoofd legt, de ander neffens hem zyne voeten

fteekt j ftaande flegts alleen een klein plankje, of een fluk van
een enkel deel recht op, ter affcheiding, tuflchen hen , die niet

byeen behoren. Hoe fraay die woningen gemeubileert moe-
ten zyn, laat zich genoegzaam zelf gillen; als ook hoe grou-

welyk het 'er in flinken moet.

Hunne 5» XC. 't Geen ik tot noch toe van het flegt voedzel en
Ge- de zo zuren, als verdrietige, flegts enig en alleen de -krachten
jnoedsge-jjgg üghaams oeffenende levenswyze der Yflanders bygebragt
c tenis.

j^^j^^ ^g zodanig geftelt, dat dezelve by die beeftachtige men-
fchen gewis gene zonderlinge edelaartigheid uitwerken kan ,

mits-

is elgentlyk Deenfch , en heet in 't Yflandfch Il/ttna , voorheen Himna
end, Cudm, Andr, LexicS) llamt af, gelyk oo4c het Latynfche Hymen , en
der Grieken ufin»i van het oude Uimen of Himmetty bedekken, af. Van
hier koomt by de noordfche volkeren het woord Hinnen\., der Duiifchen

^(mwd/ dat is, de Hemel alles bedekkende, als mede by de Brunswyk-
fche Boeren , 't woord ^Immct/ en Dy den Holfteiners S>itvmtt /\n*t ver-

kort ^emmt of S^mhUI ?en kleed, 't geen het ligbaam naad by bedekt,

*t geen men nog verder zoude konnen uitleggen.

m
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mitsdien zyn zy van nature blohartig, en deugen tot geen

foldaten ; ja men kan hen niet bewegen , een geladen ge-

weer af te fchieten. De koning, hun heer, heeft het te

meermalen met hun zowel op de vloot , als by de landtrou-

pen, bezogt; doch hen allen, vermits zy nergens toe te ge-

bruiken waren, met het affcheid: nergens toe beq.uaam,

naar huis gejaagt. Waarby noch koomt, dat offchoon men
vermenen mocht, dat zy het alomme veel aangenamer , be»

quamer en beter , als in hun vaderland , moeden vinden , zy

nochtans zo zeer als enig volk, met de zuchttothun
eigenVaderland behebt zyn; gelyk men voorbeelden

heeft, dat uit zodanig een vaderlands liefde by velen niet al-

leen ziektens, maar zelfs de dood veroorzaakt is (i) en wel

niet flegts by de zulken » die 'tot den moeyelyken foldaten

dienfl: gedwongen, maar ook by de zodanigen, die door de

deenfche kooplieden medegenomen en tot het leren van den

koophandel gefchikt waren. Dus fterk is de drift der ge-

woonheid, en de zoetigheden ener onbedwonge vryheid. Fe
beklagen is het nochtans, dat dezelve in dat land, gelyk ik

te voren verhaalt heb , al te verre gaande is , *c geen dan

ook te weeg brengt , dat de Yflanders van herten luy en ei-

genzinnig zyn. Zy arbeiden niet , dan uit noodzakelykheid ,

en zyn met hunne landswyze zo ingenomen, dat, wanneer men
hun ook betere zoorten, korter handgrepen, en bequamer werk-
tuigen tot den arbeid aanbied, zy dezelve verwerpen „ en hal*

ftarrig by de oude verblyven.

§. XCf. Daarom laten zy ook geen den minden yver tot Zy heb-

kunden en wetenfchappen blyken. Nochtans moet men niet j'^" g«en

denken, dat zy van nature dom en onbequaam zyn. Veeleer Jg|g[g"
. is

)

(O Iets diergelyks verhaalt van de niet beter levende Lappen Sebef-

fêr» cap, 3. en van zyce Zvvitzers Scbeucbzer Nataurl. Gefch. van
Zwitzerland No. if en 16, alwaar hy tefFens hierover uit de gronden der.

natuur- en arizenykunde, zo veel zyne landslieden betreft, zeer fraye ge-

dachten opgeeft.

if
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is bekent, dat 'enigen uit hun geleerde mannen zyn geworden,

en anderen , die buiten 's lands geweeft zyn ,
geluert hebben ,

vaardig te fchryven en te rekenen, in goud te arbeiden, tabaks-

dozen te maken enz. Alleen ontbreekt hun de lu'1 en wÜ. Zy .

willen (leeds verblyven by 't geen zy hunne ouderen en voor-

ouderen hebben zien maken , en waar toe hun de uitterlle nood

dwingt ; doch tonen daar toe niet onvernuftig of onbequaam te

zyn. Zo verre het tot hunnen nooddruft vereifcht word , is

een ieder mansperfoon een fchrynwerker, timmerman, ftheeps-

bouwer , fmit enz. en een ieder vrouwsperfoon een kleermaak-

fier , een naayfter. Daartoe houden en brengen de ouders

hunne kinderen van der jeugt aan op. Het fpruit ook,myns
erachtens, uit enige bequaamheid, als men uit llegte doffen en

met onbequame werktuigen alles , wat men nodig heeft , naar

behoef vervaardigen kan. Van tyd- ofuuRREKENiNc
weten zy niets, maar richten zich naar de eb en vloed (k)^ of

naar de zon , wanneer zy dezelve konnen zien.

Hunne
J. XCll. De gewone en gemene Hantering dezer lieden be»

Handte- ^^^^ ^^ jg vangft en' toebereiding van den Stokvilch , of, voor
zo verre het land daar toe gelegenheid geeft , in de veehoede-

ry. Betreffende de Vischvangst en hare toeberei-
DiNG , daar van is het merkwaardigfle hier boven bereids

aangetekend. Hunne Vischbotün maken zy van wagen-
fchot (O, dat is, zeer dun gekliefde eiken planken , zo ligt,

dac

(k') Ongetwyffelt hebben ook andere noordfche volkeren ziclï in hunne
tydrekening daarna gericht; en het koomt verinoedelyk daaruit voort , dac

de Neder-Saxen eb en vloed de Ti de , de tyd , en de engelfchen Tide
noemen.

(/) Deze zeer dunne planken worden van eyken bomen gemaakt. En
word alhier het flegtfte zoortgemeent, *tgeen tot het bekleden der wanden,
a!s men dezelve met tapyten behangen wil, en anderzints gebruikt word.
Echter vind men een noch beter zoort, *t geen eigenilyk van de befte wor-
telen geklieft, en vermits het (gelyk het wortelhout of SKafcr) gemeenlyk
fraye gevlamde aderen heeft , door de fchrynvverkers tot overdek-
ken of bekleden van het houtwerk gebruikt word. Van de gevlamde
aderen koomt ook by de Hollanders en Nederduitfchen die benaming.
Het VVagenschot heet eigeutlyk SfDfflcnfc^uf / JZOaJèrfc^u^ / en de

plan-

nng

f

i ,
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dat zy door twe mannen op de fchouderen gedragen konnen

worden. Vermits zy alle, weder te Jand komende en aldaar

verblyvende, genootzaakc zvn, dezelve, om door het geweld

dtr golven niet gedoopt , of weggefpoelt te worden, zo hoog

op het lirand te flepen , dat de naar gelegenheid van den

wind te verwachten vloed dezelve niet bereiken kan , ver-

mits zy ankers noch dreggen hebben, om die boten vaft te

leggen. Wanneer zy hunne vaartuigen een wyl tyds op het

water willen veftigen , bedienen zy zich , in p!aats van een

anker, alleen van een zwaren (leen, met een gat 'er in, waar

door een dikke flok geflagen is, en laten denzelven op den
ffrond vallen , op dat het vaartuig , door middel van het uit-

Sekend einde van den ftok, enigermaten vafl: legge. Op enige

weinige plaatfen hebben zy enigzints fteviger en groter vaartui-

gen, gelyk de hilgelandfche viflchers fchuiten zyn , met een
maft en zeil van paklinnen.

5. XCIII. De Veehoeders verwekt hun , om zo te fpre- Hunne
ken, gene grote bekommering. Die op fVeJtmann-og jagen hun- Veehoe-

ne fchapen op de naby gelegen met gras bewaflen kleine eiland- '^^""y*

jes, op dat zy dezelve, als zy willen , zonder moeite weder
zouden konnen opvangen. Wat voorts van de veehoedery en
het Aagten wetenswaardig zy , is bevorens ten genoegen aan-

getoond.
O 5 XCIV.

planken dus: Lignum undalatum marit crifpanti% undas iinitans. Waar me»
de Ki/ian. in Etymol» Teutoti» Ufigu. overeenllemt, als hy zegt: Waeghe-
scuot ejl lignum t quod fponte flu£tuanti% maris undes imitatur, VVae-
CUENSCHOTTEN, fö«/^^«Ajrtf aff'etibus tigrinis ; veftire parietes tabulis,
Waage by de Hollanders, SBagc by de Nederfaxen , en QBogc by de
Hoogduitfchen is VVklle, fludui maris , Wage, afua Otfr. /. j 24*
VJ hcal^oragQ Glof. Rhab. Maur, Waü fluStus maris Rbythm, G. S, Au-
non, §. 15. Wac, Wage Lacus Otfr, IIL p. 34. Tatian, Harm, cap, ip.
Het grondwoord is VVagan motitare, waar van by UlphiL Wagio cotn'
wotus ?y?, Waca e Ml Wie^, Cuna Otfr, /. 20, 26 en in Gl. Flor. II. MSt„
Bibliotb. Hamb, ^A^t I libra. Ifl. ^aQA vebor, Wagn ^Cl^tW/ carrus,gQ'
lykin alle noordlche Dialecten, Vogueu Gall. In later tyden Wegen. A'ö/
ker, Pf. 37- ja reeds Otfr, IK 30, 13. fn ttCgitail fro Wlhit. Lutb.'inEp\
adEpb. Wegen en Wiegen, //. AS. Wegen, öff. ap, Sotmer, Sax.
52Deflc/ Germ.aölCfl^/ mia. Wegen librare enz.

'
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Hoe zy $• XCIV. Alleen zal ik hier noch byvoegen, hoe zy gewoon
hunne zyti, de afgecogen vellen, naar hunne manier, en zonder van lo-

vellen y^^] te weten , te bereiden.
bereiden.

^^^ |jgj ^gi j^qj.|^ warm en verfch is, flaan zy het gedadig

op hunne naakte knien,en fchrappen met een mes de hairen of

wolie 'er af; 't geen wel zeer armhartig , doch zo gezwind en

behendig toegaat, dat men zich 'er over verwonderen moet.

Hierop hechten zy alleen dit afgefchrapte vel, zo (Irak en vaft

hun doenlyk is , aan een wand , en laten het winddroojg wor-

den , als wanneer het tot alierly gebruik reeds bequaam is. Al

't geen zy van leder of pelteryen aan het lyf dragen , fmeren

zy alle vier of vyf dagen met zeer traanachtige vifchlever, waar

door het wel tamelyk gemoedig,doch teiFens in zodanig een krach-

tige uitdamping gehouden word , dat geen deenfch koopman

,

voornamelyk als hy de eerftemaal by hun koomt , hen wegens

de traanflank en verdere vuiligheid naby zich dulden kan, maar,

wanneer hy hun fpreken wil , zulks in de ope lucht en bo-

ven den wind ftaande doen moet. Strekkende weder ten be-

wyze der gewoonte , dat die menfchen alzints en geftadig in

zodanig een flank en beeftachtige ontygheid leven en verke-

ren konnen , waarin tederer opgevoede gewiflelyk krank zou-

den worden en omkomen.
Van hun- $• XCV. Mannen, Vrouwen en Kinderen, als zy niet met
nen ver-den Stokvifch onledig zyn , arbeiden in de wolle , en bryen
deren ar hembdrokken , handfchoenen , kouflen enz. In het land

heeft men gene Weveryen, dan die , waar door het

voorheen gemelde XOct^mel gemaakt word.

Hoe zy Het Vollen gefchied flegts in warme pis , en wel zo

"Vollen, armhartig als onkunflig. Het laken treden* zy opgerolt den

gantfchen dag met de voeten, en de kouflen en handfchoenen
kneden zy een geruimen tyd met dj handen. Het moet een

Heik en geoeffend kaerl zyn, die in één dag een hembdrok of

drie paar kouflen bereiden kan. De vrouwen , vermits zy geen
zeep hebben , wasschen met afl^che en pis. Dus ook weten
zy door de pis uit een koperen ketel koperrood te trekken ,

en daarmede te v e r w e N.

j. XCVl.

'^

.iï
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J.
XCVL Wie zoude denken , dat die menfchen zo liflig en V«ti

bedrieglyk konden zyn, dat men zich in den koophandel voorJ"""«"

hun hoeden moet? En nochtans leert het de bevinding.
Handel.

Om een volkomen begrip van hunnen Koophandel te

geven, moet ik zeggen, dat het gantfche eiland veertien zo-

genaamde Visch havens en acht Vleeschha vENs heeft.

Genen leggen in het noorder- en oofter, en dezen in het zui-

der- en w«fterdeel van het zelve. Beiden worden van tyd tot

tyd door den koning alleen aan kooplieden binnen Coppcnlia-

gen verpacht, die hunne onderkoüplieden derwaards zendtn

,

en ook wel bywylen de een en de anderen aldaar laten over-

winteren. Dezen zyn het , die met de inboorlingen allen han-

del dryven, en nadien de vifchhavens, alwaar goed voordeel te

behalen is , zeer ligt hunne pachters vinden ,* doch de vleefch-

Iiavens, alwaar gene byzondere winft gedaan kan worden ,

onbezogt zouden blyven, heeft de koning, als een gemene
landsvader, op dat een ieder gelegenheid zoude konnen vin-

den iets te verdienen , of zyn nooddruft in te ruilen , de wyze
en heilzame verordening gemaakt , dat een koopman , die tot

het pachten genegen is, by twe vifchhavens altoos een vleefch-

haven in zyn pacht moet aanvaarden , waar door dezelve alle

,

behalven één, die men ook beft mogelyk poogt te verpachten,

aan den man geraken. De naaft aan de vleefchhavens gelegenen

brengen den afgezondenen der pachters te zyner tyd hunne
Schapen te koop, en wel een goed Schaap voor 40 vis-

fchen , een flegter naar evenredigheid. Enigen brengen ook
Os SIN, doch niet veel , en word een Os , als hy coed is,

op 10 tot 15 Schapen gerekent ; een flegter geld flegts 8.

Dat vee laten de onderkooplieden door Yflanders Aagten , die

daar voor den kop en het ingewand ten loon verkrygen.. De
flagttyd is jaarlyks tegens het einde van augufti en het begin
van feptember , vermits als dan het gras , door de naderende
koude , geel en krachteloos begint te worden , en het vee
mirsdien afneemt. Het vleefch word op de deenfche wyze
^f^ehakt, gezouten, in tonnen gekuipt, en naar Coppenhagen
ofeldcrs verzonden. De boeren der vifclihayens verhandelen

O 2 hun-
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' hunnen gedroogdenVisch, als Flack- en Hangvifch aan

de onderkooplieden op gelyke wyze. Men neemt gemeenlyk

gene andere, dan van Kabeljauwen gemaakt, in de handeling

aan ; maar wanneer dezelve niet genoeg gevangen zyn , moet men
ook, die van Lengen en andere vifTchen bereid zyn, in beta-

ling aannemen.
Ho3 de |. XCVII. Alle BETALINGEN gcfchieden aan de Yflan-

betaling ^g^g ^qq^ de Denen , 't zy met medegebragte waren , of in

fchied. baren gelde, welk laatfle nochtans weinig in gebruik is. Op
het eiland is geen ander geld gangbaar , dan deenfche kro-

nen , en in plaats van klein geld bedient men zich van Stok-

vifch.

Men Dus worden ook alle contraften, kopen en handelingen in

koopcenyisscHEn gedoten, en boek en rekeningen in vifTchen ge-

by"vis'. houden (jn) nameiyk een fpecie-daler geld altoos 48 vifTchen

;

fchen. en enkele kroon is door den koning op 15, en een dubbele op

30 vifTchen geftelt. Een vifch rekent men op de zwaarte van
2 ponden, en 2 ponden vifch maken altoos een fchelling lubfch

uit. 10 Ponden noemt men een ^6^rutt0. Een lyspont doet

alhier 16 gemene ponden. Een arbeidsman bekoomt lo vis-

fchen of 10 fz. lubfch ten dagloon enz.

J. XCVIII.
I

(m) By die gelegenheid heb ik mede verdaan, dat men op de naadby
leggende faroifche eilanden C^ilwaar de koning van Denmarken op de hoofd-
en algemene marktplaats, Torshaven, een fchout en landrechter houd, en,

vermits *er geen pachter is, de handel aldaar zelf dryft , of dat eiland

jaarlyks met het noodwendigfle van Coppenhagen doet verzorgen) op ge-
lyke wyze handelt, en alles naar &(iM/ dat is , fchaapsvellen , koopc

en tekent; nameiyk een @fin toe 4 fz. Dansk. of 2 fz« lubfch offchoon de-

zelve in der daat nooit uitgegeven of ontfaiigen worden. Dat gebruik koomc
hervoort , vermits het zelve eiland enig en alleen van zyne fcbapen be*
Üaatf en dezelve aldaar in zo groot ?ne menigte zyn, dat menig een boer
wei «OOG ftuks bezit. Behalven het fchapenvleefch , 't geen ingezouten
verzonden word, levert dat kleine eiland ook een menigte nachthembdrok-
ken en mutzen , ganzevederen en eiderdons^, gelyk ouk woUe kouflen ,

enige rothfchaer, talk en traan. De inwoonders dragen geen fchoenen»
maar wolle koulTen met zo dikke zolei , dat zy daarop een geruimen tyd
konnen gaan.
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J.
XCVIII. De waren die Yfland geeft, en van daar afge- Uitgaan-

fcheept worden, zyn:. . , -
rc^nr*'

riakvifch.

Hangvifch.

Enige gedroogde Lengen en Schelviflchen.

Gezouten Schapenvleefch. , , . , .

Enig gezouten OfTenvleefch.

Klaar en bruin Traan van Walviflchen en allerly

Vifchlever.

Enige Boter en Talk.

Vele gebreide grove kouflen, handfchoenen, hembd-
rokken , mutzen en diergelyken.

Blaauwe Voflen. /'
""'"'.'

.

'

Schmaaskin, of Jonge tamsvellen.
'

Schapenvellen.
Eiderdons.

Ruwe Zwavel.

De yflandfche waren kennen in alle de havens van het ko-

ningryk Denmarken en onderhorige landen tolvry ingebragt

worden. - v « . ,'

J. XCIX. De in te brengen waren , die Yfland gebruikt , inko-

zyn: mende

. . Yzer. j ...j . .

^"«"-

V Hout.
Koorn«brandev/yn. '

. ,

MeeL
^

Wyn.
Zouu
Grof linnen. . ,

Een weinig Zyden (lof. ..-.../
En wat voorts de een of ander bemiddelde tot zyn

huishouden begeren mag«

Die waren worden maar alleen door de Denen , met uitflui- Die maar
ting van alle vreemdelingen, ingebragt, en aan den Yflanders*"^^"

O3 in
door de

ii
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Denen
inge-

bragt

hebben
hunne
zekere

taxe.

De Ge-

in ruilmg voor hunne landwaren overgelaten , vermits dezcïvQ

niets met baren gelde betalen , 't geen zy ook zeer zelden

worden
^^^^^^"'

De^ie- Doch Op dat de Yflanders, die hunne nooddruft van nie-

vensmidmand , dan die pachters, hebben konnen , niet overfchat en
«'<^^^" naar willekeur gedrukt mochten worden , heeft de koning van

Denmarken de genadige voorzorge voor hun , dat hy den
kooplieden van tyd tot tyd een zekere tax voorfchryft, vol-

gens welke zy hun alle de invoerende levensmiddelen en wa-

ren moeten verkopen , en dezelve op de boete van ijoo da-

lers geenzints te buiten gaan mogen.

5. C. Ik heb aangemerkt, dat alle Gewichten en Ma-
wichten XEN alhier doorgaans op den hamburgschen voet ge-

|"^Jp"fl:elt zyn , 't geen een kenbaar blyk uitlevert, dat de Ham-
den ham- burgers in vroeger tyden inzonderheid op Yfland moeten ge-

burg- varen , en den handel aldaar eerfl recht geveftigt hebben , ge-
fchen

lyi^ jjan Qok voormaals een eigen Broederschap dei,

ftek. ^^'YsLANDsvAARDERs (die Kopmanni ohfervantes Rei/as in

JJlandiam in de oude documenten genaamt word ) in de flad

Hamburg gevonden werd ^ waar van tot noch toe eni-

ge overblyfzels voor handen zyn. Thans- willen de Denen ge-

ne vreemde natiën, zo min als de HamlDurgers, vergunnen,
aldaar te handelen ; doch jaarlyks laten zich aldaar een tame-

lyk getal hollandfche fchepen vinden , (die de Denen als lor-

rendrayers behandelen ) welke het boerenvolk ft«elswyze den
beminden Brandewyn en andere nodige waren toevoeren, en
daar tegen weder goeden Stokvifch en Traan inruilen («). Die
Joze lieden weten, vermits de amptman gene gewapende fche-

pen by der hand heeft, en der kooplieden fchepen geen tyd

hebben , op dezelve te paflchen , alle naar hun wil door te

fluipen. Op dat zy ook hunne fluikeryen des te beter l -dek-

ken , en noch meerder voordeel, dan zy by de Yflanders vin-

^^ . den,

\ i

(jn) Zy dryven ook jaarlyks dergelyken verboden kandel op het eiland

Feioc.

'Vl'ïi
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den, behalen mogen, leggen zy, in fchyn , een tamelyke wy-

te van het eiland in zee , en vangen Kabeljauw , van welke zy

op de te voren gezegde wyze op hunne Ichepen Labberdaan

maken , en daar mede naar Holland , en by wylen ook naar

Hamburg zeilen.

J.
Cl. In Yfland word enig en alleen de oefFening van de De R.»!!-

EüANGELlSCH LUTHERSCHE ReLIGIE gedoOgt , Cn gC- gie is

ne van een andere belydenis aldaar gedult; behalven dat ^"ig^
/heVfch.

weinigen, die uit cacholyke voorouders afftammen , de een en

andere bygelovige gebruiken behouden, welke zy in het ge-

heim oeffenen.

5. CU, Het eiland word in twe Bisdommen verdeelt , Kerko-

waar van de ene biflchop zyn zetel te Halar, en de ander telyke

Skalholt houd (0). By ieder van dezelve is een latynfche fchool, verde-

en een drukkery, in welke nu en dan een geeftelyk boek in de
*"^*

landtale gedrukt word. Een biflchop heeft jaarlyks 1200 da-

lers , die hem in koopwaren aangewezen worden , en hy uit de
BisscHOPs-TOL ontfangt , waar toe een ieder boer jaarlyks

10 viflchen levert. Andere predikanten bekomen ten hoogfien

maar 100 dalers; ja onder dezen zyn *er, die flegts 4 dalers

ter bezolding genieten ; doch Je geeflelyken hebben ook een
aandeel aan de Vischtienden, hoewel veelzints onder-

fcheiden. Op enige plaatfen bekomen zy f , op anderen heb-
ben zy in een ieder boot, die om te viflchen uitloopt, twe lo-

ten, dat is zo veel , als anderzints twe der viflchers tot hun
aandeel van de vangfl: ontfangen. De zulken , die zo weinig
ïnkomften hebben, dat zy daar van niet beftaan konnen, moe-
ren op dezelve wyze, als de andere boeren, hun brood zoeken,
Aede ter vifchvangft gaan, en hun aandeel Stokvifch bereiden,

>r. dezelve te konnen verhandelen , waarin hun te minder
hart-

(tf) Hipr kan men verder nazien de Difert, de Iflandia/elt, I. tb, 2. door
den Yflauder Tbeod. Tbortac onder de voorzitiing van jEgid. Straucb. iu
den iare 1 66^ te Wittenberg gehouden , waaruit noclitans , vermits dezel-
ve flegts uit andere boeken , en wel zonder genoegzame behoedzaamheid
liirgcfchreven is, weiuig trooft gehaalt kan w«rdea.
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Kerken.

hartheid wedervaart , vermits zy zich doch in andere dingen

het boerenvolk gelyk flellen.

g. cm. By ÓQn zo kenbaren armoedigen toefland der in-

woonders konnen ook de Kerkgebouwen niet koftbaar

Zy zyn op gene andere wyzen, dan de gemene huizenzvn.

der boeren, gebouwt ; namelyk, gedeeltelyk in de aarde ge-

zonken , van op een geflapelde rotsbrokken , mee aarde en

kalk verbonden , en met graszoden bedekt. Zelden zyn zy

groter , dan de gemene bezoekkamers in onze landen , en zo

laag , dat een man , overeind ftaande , byna met zyne vingers
' aan het dak reiken kan ; doch daar tegen is ook aan te merken,

dat zy , wegens de fteeds vele en hevige over het eiland fnor-

rende winden niet hoog gebouwt konnen worden. De Denen
hebben het eens beproeft , en een hoog gebouw boven de aar-

de, op een effen vi * naar de deenfche wyze, van met-

zelwerk op getrokken , . :h den volgenden winter is het door

de flormwinden weder nedergevelt , en men genoodzaakt ge-

worden, naar lands gebruik op nieuw een kerk, gedeelte'yk

in de aarde gezonken en zeer laag , te bouwen. Het bin-

nen fte koomt roet het buitenfle volkomen overeen, en toont

weinig of niet, *t geen naar een kerk gelykt. Hy, die het

naafl: 'er by woont , en gemeenlyk enige opzicht over het

gebouw heeft , zet , ter beloning van zyne moeiten , zyn kis-

ten en krameryen , gelyk men zegt , 'er in , op welke gedu*

rende den Godsdienfl de gemeente , zich in plaats van doe-

len , nederzet. Echter konde dit ligt genoeg zyn , wanneer
men , gelyk van de eenvouwige flegte gefteltheid der eerde
chriftenen , hier ook zeggen konde; Hoüte Kerken,
GouDE Predikers! en het hoofdoogmerk der Kerken-
huizen; namelyk, het onderwys en den wasdom •>• 'iet Ge-
loof, en een Godzaligen wandel , daarin geoefFent en geleert

wierd; doch het is te beklagen, dat het hier met geen din-

gen flegter , dan met het chriftendom gedelt is.

Geflelt- g CIV. De Geestelykheid deugt, in het algemeen
heid dergeiproken, niets. De meeden hebben niets geleert, komen

kanten
melden verder, dan de biffchoppelyke fcholen, en lezen naauw-

lyks
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]yks het latyn. Daarenboven is dezelve ten hoogden ongebon-

den, en aan den Brandewyn fchaamteloos en zonder mate ver-

slaaft.» Niet zelden koomt de predikant zo befchonken op den

predikftoel , dat hy terftond 'er weder afklimt , en de kofter uit

een poftil de gemeente iets voorlezen moet. Menigmaal gera-

ken de leraar en toehoorders ( want zodanige voorbeelden niet

dan alzulke gevolgen hebben konnen ) voor de predikatie met

malkander in zulk een toeftand , dat men den Godsdienft voor

die reize moet uitftellen.

§. CV. De Jeugd word weinig, en flegts voor een kor* De Op.

ten tyd , ter fchole gezonden , veeleer doorgaans door de oude- joeding

ren, zodra dezelve flegts een weinig de handen roeren kan,by
jlyg^j,

zich behouden, en tot allerly huis- en anderéii arbeid gebruikt';

doch daar by tefFens door het woefl: en heilloos voorbeeld van
dezen tot een godloze navolging verlokt, en in den grond ver-

dorven. Wel is waar, dat zy wegens de vele gevaarlykheden,

die zy (leeds op de zee onderworpen zyn, reeds in het acht»

fte of negende jaar ten avondmaal gaan ,* doch met wat onder-

wys en voorbereiding is ligt te gillen.

§. CVI. De gantfche hoop weet dus weinig van God en Gebre.

zyn gebod. De meeden zyn bygelovig , en zweren zo ligt , ken der

dat menig een geen zwarigheid maakt , voor een paar mark ^"^°"

tegens zyn naaden bloedverwant een valfchen eed te dcen/^"*
Zyn kyfachtig en boosaartig , wraakgierig , doorflepen en
loos, onmatig, geil en ontuchtig, bedrieglyk en diefachtig.

Ja wat ondeugden kan men niet vermoeden' van lieden , die
tomeloos, zonder uitwendige opzicht, in de grootde ongebon-
denheid , in het wild en op de zee , onder gedadige gelegen-
heden om ongemerkt, en mitsdien drafFeloos, hunne begeer-
te te voldoen , leven , en daarenboven aan de vruchtbaarde
moeder van alle gebreken, de dronkenfchap zo derk, gedadig
en doorgaans verflaaft zyn? Ik zwyge , wat bywyien , om
daatkundige redenen, door de vingeren gezien, of alhier gedoogt
moet worden , 't geen my niet betaamt te beoordelen. Ik zal
alleen ene gebeurtenis bybrengen : voor weinig jaren, als het
eiland door een bcfmettelyke ziekte , of aandekende dodelyke

* bui-

\"''

S', I

I
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builen, byna uitgeflortren was, gebeurde het, dat men , tot

té fpoediger wederbevolking van hec zelve , vermits weinige

uit andere landen des kcmingi een begeerte betuigden , der-

waarts over te gaan , de jonge dochters vergunde , haar va-

derland mét Zes onechte kinderen , onbenadeelt hare maagde-
lyke ere, te vermeerderen. Doch nadien die goedwiltige fchep-

zelen zich te gerieflyk en te ongebonden betoonden, zag de
overheid zich welhaall verplicht , haren fchandelyken yver te

beteugelen, en daar toe, zo ik het mag geloven, een flraf

,

de misdaat gelykforhiig , doch die ik niet noemen dutf, te ge-

bruikén.

5. CVII. Hunne Hüwelyken voltrekken zy , volgens

hunne gemoedsneigingen en töeftand , met weinig plcchtighe-

heden"^'
den. .

De bruid en bruidegom worden door de beiderzyds naa-

fte vrienden naar de kerk gebragt, en aldaar door den priefter

getrouwt. Vervolgens treden deze drie naar het boven einde

der kerk, en zetten zich tegen den wand , langs welken de
vrienden zich ter beide zyden (lellen. De bruid laat zich een
beker met Brandewyn geven , (want gene byeenkomften , veel

minder een zo plechtige , door hen , zonder dat boven alles

gefchat hertsverheugend vocht, gehouden worden) en brengt

denzelven hare naaue nabuur toe, die zy teffens, door een
haaftige leging van den beker, een aanfporend voorbeeld geeft.

De bruidegom doet ook insgelyks aan zyne zyde , en dus gaat

de beker zo lang rona , als men denzelven in de hand , en
zich zelven op de been houden kan.

Zy zyn §. CVIII. Nadien zy , als de vifchtyd voorby is , menige
liefheb- Jedige uren en vele lange nachten hebben, doch niet gaar-

ne meer, als onvermydelyk vereift word , arbeiden , leggen

zy zich op het Spel, inzonderheid het Sc haak spel, waar-

in zy
,
gelyk hunne deswegens beroemde voorvaderen

, gro-

te meefters zyn; en op een zeker Kaartspel, welks ei-

gentlyke hoedanigheid ik , door onervarenheid in dergelyke

dingen , niet wel begrypen kan.

Van hun- S CIX. Het Danssen, waar van zy grote liefhebbers

He Wyzezyn, gefchied op ene ouwerwetfche eenvouwige wyze. Man-
nen

-m.

bers

het
Schaak
fpel.

van

é

i
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nen en vrouwen flaan tegens malkanderen en huppelen en vul- van

Jen, zonder van plaats te veranderen , by verwifleling van het ï^^''i^<-'"»

ene been op het ander, *t zy naar de gezangen der ouden (dje

in aangename weder herinnering van vroeger tyden de j^ugd

thans met genoegen daar in behulpzaam zyn) of riaarhec geluid

van een fmal fpeeituig , met vele fngren , welke n^et de eac

hand f^edrukt, en met de andere geroert worden.

Je CX. V'an *t geen eigentlyk de waereldlyke Regering be- Van de

treft, zal ik, volgens myn tegenwoordig oogqierk , flegts in burger-

*t korte beridht geven. Zyne koninglyke majefteit van Den- 'v'^^ ^'^'

marken.heeft, als landsheei;, alhier een Amptma-n, die noch- ^"'"^'

tans geen edelman , maar gemeenlyk flegts een fecretaris, of

ander verdienftig of gelieft bediende van e^n groot ipiniQer

van het hof is, welke dat aanzienlyk ampt uit gunfl:e, of ter

beloning van zyne getrouwe dienden verzogt heeft. Deze
woond op de weftzyde te Befte/iet Kongsgaard , geniet 400 da-

lers jaarlyks van den koning, en noch meer als eens 20 veel

aan toevallige inkomften. Hy is de opperrechter in burger-

lyke en halsftrafFelyke zaken. Naad den amptman is des Ko-
nings-Baillüw, die terzelver plaatfe by hem woond , en
jaarlyks 200 dalers bezolding trejct , waar voor hy alle pacht-

gelden, en andere inkomften van het gantfche land vbor de
koninglyke kamer moet innen en verrekenen.

5. CXI. De Verpachtingen van alle de havens be- Hoe

loopt jaarlyks twintig duizend dalers , en de V e r h u r i n g E n, ?°^S ^^e

welke de koning van zekere hem toegedane gebouwen trekt,
Jjg^^j '^

bedragen noch acht duizend dalers. Van enige landdreken koninss
bekoomt de koning ook * van de ingevoerde vifchtienden.van dit

Daarenboven geeft een ieder onderdaan , die boven 20 dalers 5'^^"^

([het zy weinig of veel) in vermogen bezit , aan den koning '°P^"'

jaarlyks eens voor al 40 vifTchen. Voorts zyn drie Jloii)-

men (p) landrichters of fchouten
, ( knöebommcr by den

P a
. De-

(p) IJl, gopmabr. Gotb. 2tfflm«br. St. 01. ©a^a c, 70. ap. Fereh
juDEX PRoviNciALis. Suef, gaamflll/ CU ^apfaga eft dutrictus

'jel
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i
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Denen) waar van ieder zyn landftreek of ampc, en noch vier

en twintig ©^ölomcrt (q) , waar van ieder een dorp of klein

gebied onder zich heeft , dergelyken by de Denen <^erreDd
Dommere genaamt worden.

5. CXII. Het richtfnoer , waarna geoordeelt word , is een

oud Rechtsboek of Statut (r) in de yflandfche lale befchre-

ven,

T^/ jURisDicTio FROviNCiALis jüDicis ap» tutifl» Vercl. Het heet

RECiiTSMAN, of richtef, die het recht fpreekt van jgag/ Sa^C/ *c gQen

by den Gotb, Suec, Lex , Jus , ftatutum heet , en door de Oenen Low
iiitgefproken word. A. S« ^^Cif of Z^^dj ^^x, Lagu, jus* Lag bre«

CA, transgreffor legis , L a h b r i c e (Weibreuk ) Icgis violatio, L a 11 • m a n
legis ptritits &c, apud Somner, vocab, Ang. Sax* welk alles van het ftam-

woord 2(de\\ f
ponere , imponere voortvloeii , en is g<tqe/ ^dlfTa^C/ zet»

ting, de verordening en het recht, 't geen éa overheid den onderdanen
oplegt, om 'er zich in hun doen en laten naar te richten.

{q) IJl. ©pöla IMtr. Toparcha^ van (^pila / Provincia , Ojjjcium* Gudin*

y1ndi\ Lexic, *t geen van ©pélrt/ curare , bezorgen, beftieren afftamt.

Olau.fag, . . . £• 58. ap» Fèrel in Indic*

(r) 't Geen van den noorweegfchen koning Magno Lagabater (dat is

weiverbeteraar) gegeven, in de oude yflandfche tale gefchreven noch door
den Layfaga (rechifpreker) Jona in den jare 1280 of 128 1 naar Yfland
gcbragi en ing^voert (van welke het noch Jons-bok , Codex Jona ge-

naamt word) en ook eindelyk te Skalholt gedrukt is. Voor 't welke
mede aldaar noch oude wetten in gebruik geweeft zouden zyn , die ene
f/i{^ö/tfs (omtrent den jare 926) gegeven had« Vide AriiThorgilpsfiHicogno'

tiicnto Froda /. e. Polybiflotis Scbedas cap. ///. ibi/jitie BuJJ}eüm in Not, By
deze gelegenheid is aan te merken, dat de jegenwoordige yflandfche ta.

Ie op verre na zo zuiver niet meer, dan de oude , maar met vele noor-
weegfcheendecnfche woorden, eindegingen enz. vermengt is. Voorts weet
men, dat de oude noordfche tale (S^OrJllO molp/ of SJJoriJnu <ï:ongtt)

men noeme dezelve met O. Sperling, in Comment. de lingua Danica, den
heren Denen ten gevallen , de ouddeenfche , of met f^erelius en andere

zweedfche uitgevers en uitleggers der verfcheide oude ©a^;! / de oud*

j!;othifche {Cautamaaf) en oudzweedfche, zich het allerlangU op dit af-

gelegen eiland en in Feroe in hare oude zuiverheid., zonder vermenging

met nieuwgeinaakte of vreemde woorden en fpreekwyzen, behouden üeeft.

Fide fForm, Literatur. Runica cap. 27./, i37.Zynde het te beklagen, dat

zy in Isrer tyden , en inzonderheid zedert de te voren verhaalde grote

fterfte,door de invoeriiig van vele vreemdelingen, een dodelykelloot be-

komen heeft, en ook. noch dagelyks door de geftadige verkering met de

Ji>cnen , ais hare overheid , meer en meer. verdrongen en verbaftert

word.

,

'il
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Ten het zogenaamd (C^riflna • fatten of ;mx Ecckfiafikum

tn ètorrtöommett,/ of Richterboek, *t geen door Fredrik 11.

beveiligt is , beneffens enige nieuwer koningiyke Refcripta.

Wyle de koning Fredrik IV. zoude zekere ervaren perfonen

opgedragen hebben, een nieuw wetboek te ontwerpen, en al-

les op den noorweegfchen voet (waarop zyn majefteit het, we-

gens de overeenkomft, geftelt wilde hebben) te vervaardigen;

doch waar mede het noch niet tot ftand gekomen is» Inmid-

dels doen de richters volgens de reeds gemelde rechten in

zulker voegen recht , dat zy zich , zo veel de erfvolgingen

en vafte goederen, inzonderheid de ftamgoederen, betreffen

,

naar het ilow - bucb / i« geeftelyke zaken merendeels naar

het (Cl;>ri(lna- fatten/ en voorts ook in ócformalia en mis-

daden naar het Codex Chriftiams^ en ötora gommen/ doch

—-iers naar de van tyd tot tyd gevolgde koningiyke Refcrip*

, Edicten en Landsgebruiken richten , 't geen niet zonder
P ^ ver^
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f
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word. Wie de oorfprongen en afleidingen , gelyk ook de- eigent! yke be-

duidingen en de verwonderenswaardige zamenhaiig der tegenwoordige

noordfehe talen wat dieper ingezien heeft, weet, wat byzouder licht de

weinige overblyfzels geven, die men noch van de oude yflandfche of

noordfehe heeft. Zy is niet alleen de fleutel tot de runifche, gothifche

(by zo verre deze niet in zich zelven yflandfche zyn) maar ook tot de

noonveegfche , deenfche en zweedfche, en toont vele verloren woorden
en de verwandfchap met dezelve in de neder- en opperduitfche.?.sn

hollandfche , engelfaxifche en engelfche talen , ja toont ook meer, dan

men menen zoude , de verwandfchap van alle de, gezegde tongvallen met
de oofterfche talen; want zy is de 2lfftmaat/ of dètale, welke de ///ï?^ on-

der Otbinitë enz. uit Afie met zich naar het Noorden gebragt hebben. Waar
van omftandiger en zeer veel gefproken word in de Z). O. Sperling, cont'

mentar»pag. 38 uit het Cod. Reg, Dan, Edda Ijlandicx. Add, Peringskiotd,

Not. ad P'it, Theodoric, Reg, Gofbor. pag. 353 feq. Daarom was het te

meer te wejifcheu , dat men een volkomen en volledig woordenboek van

de oude y/landfche tale had, of ten minfte, dat het met de hand gefchre-

ven yflandfche woordenboek volledig was , of weder herfl:elt konde wor-
den , 't geen in de koningiyke Bibliotheek te Coppenhagen gevonden word,,

en uit verfcheide boekdelen in Folio beftaat; doch waar aan , zo ik weleer
van wylen den baron van Sparwenfeldt verdaan heb, een paar woorden
ontbreken, als wanneer. men gewis in ftaat zoude zyn, in dit ftuk zeer ve--

le tot uoch toe ongelooflyke diogen de geleerde waereld voor ogen te legr

-

«fin-

i
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verwarring gefchieden kan (s). Echter zullen, volgens alle

vermoeden, hier. te lande onder de ingezetenen weinig ge-

wichtige proceflen ontflaan. Voor dezen heeft men de een

of andere tuflchen de biflchoppen en konings-bailluwen ge-

had, die by hoger beroep onmiddelbaar aan den koning ge-

bragt zyn. Dergelyke hoger beroepen vallen nochtans zeer zei»

den voor , en zyn koftbaar.

Van de $• CXIII. De ExECUTiEN, beide in halsdraffelyke en bur-

Dood- geriyke zaken, verrichten de onderrichters zeiven. Het On t-

ftraffen , h A Lz E N gefchied met een byl Het Hangen aan een groten

U^^^'^
f® yzeren koevoet, of zogenaamden yzeren boom, die in de fpleet

tie 5er- van een klip geflagen , en de ftraffchuldige daar aan opge-

richt, hangen word, welke gemeenlyk een goede wyl fpartelt, al-

eer hy den geeft geeft. De vrouwen , die de dood verdient

hebben , worden alle in een zakverdronken.
Befluiu §. CXtV. Ten befluite zal ik een verhaal hier byvoegen van

een Yflander van 14 of 15 jaren, dien de heer M.,,r eens

van daar gebragt had , om te tonen , hoe die menfchen zich

§edragen, wanneer zy genoegzaam in een nieuwe waereld ge-

;elt worden. Die jongeling , als het fchip naby het niet ver-

re van den mond der Elbe gelegen eiland Hilgeland , *t geen

het eerfte land was, 't geen hy, na zyn afvaart van Yfland,

in *t oog ' erkreeg , voorby zeilde , had de kerken en huizen

ïildaar voor zo vele klippen en rotzen aangezien , en zich niet

billen laten overreden > dat dezelve door menfchen handen
-gemaakt waren. Als hy in Glukftad aanquam , had hy niet

feweten , wat van de huizen en de vele venfters te maken.

Jaar Hamburg gebragt , en door de ftraten geleid worden-

de, ftond hy verbaaft en verftomt , wende het hoofd fteeds

van de ene naar de andere zyde , en befchouwde de grote

ge-

(s) Het valt niet raoeyelyk te giffen, dat het niet anders 7.yn kan dan de
heer Juftitieraad Hoier in zyne Idaa I&i Danica ^. I. §. 7. fchryft; Qua
êmtiia efficiufitf ut jurifprudentia Ifiandica , maxime autem procejjus fit

knge perplexior apui illos, quam in êmnibus reii^uis Danici aut IVorvagici

regni provinciis»

» 'rk
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gebouwen ftarogende. Zyn heer , in zyn gedrag vermaak

Jcheppende, nam hem mede in de Opera, om re zien, hoe

hy zich in dezelve gedragen , en wat hy 'er van oordelen

zoude. By het muziek. had hy allerly grimagen gemaakt. Als

men het gordyn optrok , zat hy als verwezen , zonder de

ogen van het toneel af te wenden , of een lit te bewegen ,

veel min een woord te fpreken. Wanneer, naar gelegenheid

van het fpel , een groten draak op het toneel quam , uit

wiens open kaken enige vermomde duivels hervoort fpron-

gen , die een Ballet begonnen te danlTen , kroop hy ylings

als een blixem onder de bank , en konde , onaangezien alle

vertogen en redenen, niet bewogen worden , weder voor den
dag te komen , maar bleef aldaar fleeds zitten : het was lou-

ter duivels werk , menfchen handen konden dergelyken on*

mogelyk hervoort brengen ; hy had vlefchelyke duivels ge-

zien , en wilde met dezelve niets te doen hebben. Waarom
men hem op die plaats gebragt had? Men zoude doch, om
*s Hemels wille , weder naar buiten gaan , aleer de duivel

nader quam, en dergelyken. Naauwlyks was hem zedert te

beduiden , dat de aSleurs menfchen , en de vertoningen dus

door menfchen handen gemaakt waren , doch hy nooit te o-

verreden , dat die vermomden geen ware duivels waren ge-

weeft. Voorts was hy welhaaft kundiger geworden , had in

korten tyd zeer wel leren fchryven en rekenen , en zich in des

koopmans dienft vernuftig getoont j weshalven zyn heer zich

alle moeite gaf , om hem voort te zetten, en ergens in Hol-
ftein of Denmarken te veftigen ; doch alles te vergeefs , wes-^

halven die heer ten langen laatften , om de aanhoudende zucht

en begeerte van dien jongeling naar zyn vaderland, buiten het

welke men hem nooit recht vrolyk had gezien , genood-
zaakt werd , hem , op dat hy in geen krankheid vervallen •

mogt , weder naar huis te zenden , alwaar hy norh leeft , zich

in alle onreinheid gezond bevind^ en zyne zaken zeer wel be-

fliert.

Dit is alles, wat ik van Yfland heb konnen zamenbrengen.
Het zal my lief zyn , en ik wenfche , dat een ander , die-
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120 BESCHRYVING vatï YSLAND.
meer kundigheid , gelegenheid en ledigen tyd hcefc , zich de
moeite zal geven , net den groten Schepper ter ere , en den
opmerkenden ter onderricht en vergenoeging, te vermeerderen,

en te verbeteren.
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INLEIDING.
(Et is tbans waereldlmndig, hoe vyien de Ko-
ning Fredrik IV. van Dcnfv.iitei , vol-

'gensdeszelfs veelvuldig betoonden yver voor

d£ uitbreiding van het Euangelium , ook by
deGROENLANDERs IN DE Straat DAvis,met
dat oogmerk twe volk^phintingen met verordende pre-

dikanten op bequame plaatfen gelticht heeft. Zo dm
my hier van , gedeeltelyk uit de gemene , gedeeltelyk

uit byzondere berichten, iets ter oren quam, heb ik my
benaarftigt, zo wel van de omftandlgheden van zoda-
nige volkplantingen, als inzonderheid van de geftelte-

nis dier landen en hunne inwoonders , waar van men
tot noch toe w^einig kennifle had , eigendyke , omftan-
dige en genoegzame berichten, zo veel enigzints doen-
lykwas, te erlangen. Inzonderheid heb ik fchippers

by my doen komen, die voor het genoodfchap in Ber-
gen , en zedert voor den laatft overleden Koning
C II R I s T I AAN VI. derwaarts gevaren , en langer dan
een jaar daar te lande, en onderde Wilden doorgebragt
hebben. Na ik van dezelve zeer naauwkeurige, goede
en tot meer dan een gebruik nodige berichten ontfan-

gen , en door vragen verkregen had , en daar by be-

fpeurt, dat door de zodanigen, die nader zyn, en gro-

ter bequaamheid hebben, iets vol; xligs te verzamelen,
nooit, buiten het noch onvolmaakt werkje , 't geen in

deDeenfche tale, onder den titel: J)ct Samle (iH'cnlant)^

m)e ^evfuflration / in den jare 1729 te Coppenhage in

oétavo in 't licht gekomen is , iets de waereld is me-
Q 2 de-
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BESCHRYVINGvAN GROENLAND
EN DE

STRAAT DAVIS.

BE.

fEn yverig predikant in Drontheim, genaamt Hans
Egede , welke een byzondere drift by zich ge

voelde , om de arme blinde Groenlanders tot de

kennilTe van den waren God en zynen Heiland te

brengen , verliet in Noorwegen zyn ftandplaats
,

die , offchoon wel flegts middelmatig , echter verre boven

een kommerlyke en elendige zending naar Groenland te fchat-

ten was , en begaf zich in den jare 1718 naar Bergen , en

voorts in den jare 17 19 naar Coppenhagen , alwaar hy zich

de uitterfte moeite gaf, om zyn voornemen en voorflagen ,

die hy te voren bereids enige malen door derwaards gezon-

den mcraorien bekent gemaakt , doch *er geen voldoenend ant-

woord op bekomen had , thans beter voort te zetten , en tot

een wenfchelyken ftand te brengen; maar trof alzints zo ve-

le en niet qualyk gegronde bedenkelykheden en zwarigheden

aan , dat hy in die vreemde onderneming niet naar wenfch
flagen konde. Wel is waar, dat ligen in Bergen zich lie-

ten bewegen, zo wel uit chriftelykc goedwilligheid , om de

bekering van zo vele elendige Heidenen t'- onderfteunen , als

door de vlyende hope, enig voordeel by die lieden te behalen,

vermits de Walvifch zedert enige jaren van Spitsbergen Oerk
verlopen was , en in de Straat Davis in tamelyke menigte ge-

vonden werd , onder malkander een genoodfchap a ni te gaan,

om een volkplanting op een bequaam eiland onder koninglyk
oftrooi, wanneer het zelve te verwerven was , op te re- hten,

doch in Coppenhagen betoonde zich byna niemand e' :iegen,

daar aan deel te nemen , waar toe de aanhoudende lange oor-

log ook een onverwinnelyke hinderpaal was. Ondertuflchen
deden de berglche kooplieden voor zich zelven de een en

Q 3 an-
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in den mond der iiAALs-RiviER,en heet by de Groenlanders

Kangremijüne, doch de Denen hebben het , na hun fchip,

de Hoop genaamt, en vol goede hoop , (S>Ot^aab / (D'ub^óp /

dat is, Goede hoop geheten. Zyne grote ftrekt zich niet

veel verder , dan een grote myl in den omtrek, uit , en het

legt flegts twe mylen van het vafte land.

5. Hl, De reden , waarom men het ter woning verkoos, was, Waarom

dat de koude aldaar in den winter redelyk draaglykis, en mits-^y^J^^^"^

dienzo wel des zomers als des winters een goed getal Wildei; en vöf^"^jjj,..

inwoonders, die in hunne taal Kal alen heten , zich aldaar deren

geftadig onthouden , by welke men waarfchynlyke verwach- ycrko-

ting hebben konde, zo wel in de religie als handel een goed ^^"*

begin te maken.

§. IV. Doch toen men befpeurde, dat de Walvifch zich al- De twe-

daar niet in de gehoopte menigte bevond, maar veel hoger de voii;-

noordwaarts te zoeken was , zettede een twede volkplanting ,P'anting

met een predikant, genaamt AlbertTop, van Sogen , uit 6611*311-.

Noorland, of het noorder gedeelte van Noorwegen, geboortig, dere '

die in de lente van den jare 1723 te Coppenhagen als groen- plaats.,

landfche zendeling tot prieller geordent was, zich noch 45 my-
len hoger opwaarts in de Straat Davis op een eiland neder ,'t

geen zo wel by de Groenlanders als Denen Nêpissene gehe-

ten , en in de zogenaamde wyde baay op ongevaar 67 graden
gelegen is. Dat eiland legt ontrent 30 mylen van het groot

eiland Disco, en dus zeer naby de Visch-plaats, en de
Walvisch eilanden, op de nieuwe paskaart van Lau-
rens Feykes Haan aangewezen , alwaar de rechte Wal-
vifch in de maanden februaryenmaartin grote menigte gevon-
den, en ook door de Groenlanders gevangen word, van waar hy
voorts wefliyk zynen loop benedenwaarts naar de americaan"

fche kuflen neemt.
-

g. V. Onaangezien die voordelige legging ; wilde het echter Beidca
met die volkplanting zo weinig, als met de ecrfte, naar wenfch zyn in

gelukken. Wel is waar , dat men , zo veel het werk der beke- ^^""

ring betreft, met de Groenlanders tamelyk wel en zonder mer lomen'
kelyke zwarigheden flaagde,behalven die, de landstale veroor- handel

zasJvte, niet alleen, vermits die in zich zelve moeyelykte vat- e" doei.

j^j^
wit niet
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148 BESCHRYVING vak GROENLAND,
gelukkig ten is , maar ook , nadien die elendige menfchen religie noch
««weeft. godsdienll kennen , ja zelfs geen woorden hebben, om God

en geeftelyke dingen, of *t geen naar reh'gie zweemt , uit te

drukken , aangemerkt dezelve geheel niets van een God of

Schepper weten , en met gantfch gene vooroordelen ener re-

ligie , van hunne ouderen geleert , behebt zyn , ook gene af-

manende prieders hebben , en mitsdien , door de aangebore

nieuwsgierigheid van alle menfchen, met begeerte horen, en

zonder moeite aannemen , 't geen hun goed en verftandig

voorgeflelt word. Wat een uitwendig deugdzaam leven be-

treft , had men veeleer van hun te leren , dan zy te leren

waren , en hun alleen deszelfs waren grond , omtrek en oog-

merk volgens aanleiding van de heilige fchrift aan te tonen ;

doch de verwachte voordelen in den handel , waren, gelyk men
zich voorgeftelt had , niet te vinden.

Oorza- §• Vï' '^^ zy" eigentlyk maar twe bronnen , waar uit dezel-

ken daarve te dezer plaatfe te fcheppen is. De ene is de Walvifch-
van, 1. vangft, of de daar van te verkrygen traan en baarden; de an-

zyTich
^^^^^^ handel met de ingebore Groenlanders , ofzogenaamde

de Wal- Wilden te land ,* doch de vangfl: van den Walvifch , die alhier

vifch- zeer groot is , heeft de compagnie niet alleen, ja hare fchepen
^?"S^ zyn de minde, nadien voor meer dan anderhalf honderd jaren

leen ei-
^^ Straat Davis door de Hollanders (fl) , Hamburgers en ande-

gen kon- re volkeren bezocht , en wel inzonderheid izedert , vermits de
den ina- Walvifch van Spitsbergen , alwaar hem , om zo te fpreken ,
ken. gantfch Europa vervolg -ie , byna geheel verjaagt is , in me-

nigte bevaren en beviftwoid. Wel is waar, dat men had mogen
denken , dat nadien de deenf^he volkplantingen de vifchoorden

zo naby zyn, en de Walvifch, volgens waarnemingen , zich

reeds in january en february in de Disco -Bochi , en by het

zo-
(<?) Dezen hebben wy de kaarten van dat oort, en de vantydtottyd

gemaakte verbeteringen te danken , lioewel nan derzelver volkomenheid
noch zeer veel ontbreekt. Onder dezelve is de befte, de reeds genoemde
grote kaart van Laurens Feykes liaan , door Gerard van Keulen uitgege-
ven , nevens de gemelde Haam befcbnving van de Straat Davis, van
de Zuidbaay tot aan bet eiland Difco, Amflerdam 17 ip, welke naar zee-
mans ftyl , met aanwyzing van de gaoifche vaart, de mylen, ankergron*
den enz. getekend is.
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zogenaamd Nepissene vertoont, die coloniden ten min-

ilen veel vroeger, als alle vreemdelingen , die zich eerfl: in

het laatli van maart derwaarts begeven , by dezelve zouden

konnen komen , en dtzjn te voren viflchen ; doch de erva-

renheid leert, dat de vreemdelingen even zo vroeg, en dik-

werf noch vroeger, op de vifchplaats konnen zyn , dan zy

zelven; want zy zyn des winters niet alleen met veel langdu-

rend ys ingefloten , maar moeten noch een gunftigen wind

afwachten , die het zelve van hun wal en ftrand dryft , aleer

zy van land en in de open zee by de VV.ilviflchen komen
konnen ; en wanneer ook een dergelyke wind het ys vroeger,

als wel anders , van de kuften dryft , is de vorfl aldaar noch
zo flrcng , dat de roeyers op de lloepen met de riemen in de

dollen (of roeypennen) een zo luid gerucht maken, 't geen door

het befmeren met fpek , vet , ta!k of dergelyken niet te ver-

hoeden ofte beletten is, dat de Walvifch , die een zeer fnel

gehoor heeft , daar door genoegzaam gewaarfchouwt en fchauw
gemaakt word ; waar by noch koomt, dat

, gelyk de Groen-
ïanders berichten, al het viiTchers gereedrchap,doordeten:ren-

ge doordringende koude, zo hart en ftyf word, dat het zich

niet behandelen laat. Ja deze koude- is dan noch zo hevig,

dat de lieden van de volkplanting , dezelve in de open vaartui-

gen onmogelyk wederftaan konnen, maar tegen den nacht we-
der naar het land keren moeten. Zo veel nu daarenboven de
vangft betreft , is het zonneklaar , dat het genoodfchap in Ber-

gen , vermits zyne viflchery zo weinig inbrengt , niet vermo-
gend kan zyn , zo vele fchepen , als eigentlyk daar toe ver-

eifcht worden , zelf byeen te brengen en uit te reden ; want
het koomt by de vangft in dat oort op de veelheid der fchepen

aan, vermits de wind op die zee dikwerf verandert, en nu Waarom

eens uit het ooften , dan weder uit het wetten waayt , waar ^^ ^^^i-

door enkele fchepen in de ongelegenheid geraken , dat, als hunjja^f"
een van zodanige winden op het lyf waayt, en het ys toedry ft, beter fl».

de Walvifch, die open water hebben moet, verdreven, en hun gen.

de vangft onmogelyk gemaakt word; waar tegen, wanneer e-

nigen van hun een maaifchappy maken, of in gelyke delen vis-

R fchen.
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150 BESCHRYVING van GROENLAND,
fchen , en gedeeltelyk zich naar de ene , en gedeeltelyk naar

de andere zyde houden, de wind mag wayen hoe hy wil,

ten minfle een gedeelte van dezelve het water geheel o-

pen , en gelegenheid tot de vangft heeft. Dit nemen de Hol-

landers , die zo flerk varen , in acht , en verkrygen ook daar

door alle jaren , gelyk bekent is , hunne zo goede va4?gft. Ve-
len in de verenigde provinciën provianderen ook de fchepen

voor 9 maanden , doen den vifch zelfs op de americaanfche

kuften vervolgen, en de viflchery tot het einde van de maand
augufti voortzetten.

Tvvede §• VII. Geen minder zwarigheid ontmoeteden zyin den han-
oorzaak, del, die aan land met de Wilden gedreven zoude worden ;
vermits

y^^Lüt van dezen ook hebben de nyvre Hollanders zich niet

je„°°jin. minder van tyd tot tyd by alle gelegenheid bedient, en dry-

rfel te ven denzelven noch. Wel is waar, de redery in Eergen heeft,
lande ^^ men op het gezegde eiland voet gezet, en de volkplanting

"een dr'y-°P8^^^^^^ ^^^» ^P ^^^^^^Y wyzen getracht, dien inlandfchen handel

ven kon alleen meefler te worden, en de vreemdelingen *er van uit te

fluiten. Tot dat einde wilde men een kleine vefting op de
zuidkufl: van het eiland Disco aanleggen , doch die de rui-

me zee niet zoude hebben konnen befchieten en beftryken. Ver-
volgens werd in overleg genomen , twe fortrelTen , de ene op
een der Walvifch eilanden , en de andere op een der Honden
eilanden te bouwen ; doch daar door was ook , vermits zy zo
verre van elkander liggen , dat de doorvaart met kanon niet

beftreken kan worden, het doorfluipen niet geheel te beletten;

weshalven men van dien voorflag afzPT. Waar by noch quami
dat de Wilden veel liever met de Hohanders, dan met de De-
nen handelen , vermits gene hun beter en frayer koopwaren
veilen , en dezelve veel beter koop geven en geven kon-
nen , dan de Noormannen ; weshalven het ook hierin aan een
toereikend voordeel ontbrak , om het gantfche werk te onder-

fleunen, en den koopman in Denmarken en Noorwegen aan te

lokken. Daartegen was het hier mede zo flegt gelegen , dat

de menfchen op de volkplantingen geen genoegzame gelegen-

heid haddenj zelfs voor hunne perfonen, hun levensbeflaandoor

hun-

nen.
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hunne viflchery en handel met de inboorlingen te vinden en

te verdienen , maar door hunne principalen van huis met al-

les wat tot levensonderhoud en nooddruft behoort
, geffcadig en

op nieuw voorzien moeflen worden.

5. VIII. Om welke redenen wylen zyne koninglyke maj^'fteit om wel»
ChriftiaanVl welhaaft na het aanvaarden zyner regering g(»ed- ke rede-

vond , het bergfche genootfchap op te heffen ; waarom in den «en de

herfft van den jare 1731 alle de lieden, die men naar de beide yg^'jg^g"^

volkplantingen overgebragt had , voor zo veel dezelve noch in koning

leven waren, na dat zy de venfters hunner huisjens met plan- van Den-

ken toegenagelt, en de fleutels op de deuren geftoken hadden ,
"*'"^^"

alle met zak en pak weder van daar vertrokken , behalven al-
f^iJe

«?"

leen de getrouwe predikant Egede, die zyne verzamelde kud- nood-

de, wier getal op ontrent 500 beliep , niet verlaten wilde ,rchap

maar met i(S deenfche lieden, die hy overrede, het by hem ^A^^
uit te houden , op het eiland de Hoop verbleef, in het vaft be- ^^*

fluit, van daar niet te wyken ; waar by hy flandvaftig volhar-

de , tot ene ongeneeslyke gemoeds en lighaams krankheid hem
in den jare 1736 noodzaakte, zyn poft te verlaten, en naar

Coppenhagen terug te keren.

g. IX. Ündertuffchen doet de koning voor rekening van de Doch
kamer jaarlyks twe fchepen naar de Straat Davis vertrekken ;ja«rlyks

veelligt met het hoofdoogmerk , om eenmaal een opening aan
]Je"J,^'^V

te treffen of uit te vinden, waar door men weder aan hettvvefche-
ooflergedeelte van het oude voor verloren geachte Groenland pen der-

zoude konnen komen. Zo lange de volkplantingen geduurt'^*"'^*»

hebben , is ook daar toe veel moeyten aangewend, en geen ge-

ring geld befteet.

g. X. Ik zal daar van, zo veel ik van een zeer vernuftig Men
fchipper , die daar toe inzonderheid gebruikt was , ver ftaan heeft

heb, hier kortelyk aantekenen. Dat de nieuwe volkplanting ^.'^'l

aan deze zyde der weflkuft van het oude Groenland gelegen ^eei
was , blykt hier uit klaar , dat men aan deze zyde van de moeite

Baals- rivier op het land verfcheide ruïnen van oude mu-fi^^geven,

ren vind, en op 6ci graden, even binnen den Statenhotk
jo^'J^^^j

niet alleen het muurwerk van een vervallen kerk, met hetvai/het*
K 2 noch

i

: i

I

'il

' II!

'l

1"



!*•>'

l.iii

1,^:

132 BESCHRYVING VAN GROENLAND,
oud ver- noch kenbaar choor en de overblyfzelen van een autaar, maar
loren daarenboven een groot (luk van een metale klok, welke de vin-

Groen- ^^^ ^^^ Coppenhagen bragt, gevonden heeft. Zo ook befpeurt

land te nien noch enige, offchoon zeer weinige, en wel in later tyden
komen ; cerft geleerde , noordfche woorden in de taal der Wilden, en
doch totjjg Wilden weten te zeggen , dat hunne voorouderen van el-

"gjgge^^ders aldaar gekomen zyn, en menfchen,die voor hun het land

bewoonden, dood geflagen hebben, tot geheugen van*c welke

zy noch een plaats aan wyzen, waar op een grote flag gefchied

zoude zyn, die deswegens noch den naam Pijikslarbicky dat is,

plaats alwaar men met bogen fchiet, behouden had. Doch het

is voornamelyk naar de ooflzyde dat men heen wil ; want al-

daar is voor dezen de hoofdzeïel der Chrifl:enen , volgens de
aanwyzing der oude jaarboeken en gefchichten, geweeft (Z?)

en niet onwaarfchynlyk te vermoeden, dat, zo men derwaards

komen konde, zo al niet noch vele afkomelingen der oude
Chriftenen , immers noch een aantal gebouwen , gelyk ook
goede documenten en dienflige narichten , beneiFens een be-

woonbaar land gevonden zouden worden. Uit de zee aan de
ooflkuft te komen , fchynt thans volftrekt onmogelyk. Hem, die

my dat bericht. gaf, is het eens in zo verre gelukt, dat hy tot

op 2 mylen aldaar quam , doch verder te geraken was hem ,

door het voorleggend befloten ys, geheel onmogelyk geweeft;

ja hy had zwarigheid en moeite gehad, weder terug en zich

uit het losdryvend ys weder in de open zee te arbeiden. Er
liggen, namelyk niet alleen langs de kuflen , zeer enge fche-

ren in verfchrikkelyke menigte, waar achter en tuflchen ailes

met ys geflopt is , maar 'er dryft en flaat ook buiten voor de-

zelve tot op enige mylen in de zee gefladig jaar uit jaar in

,

zeer veel dryfys , *t geen van den Noordpool, Spitsbergen enz.

onophoudelyk afkoomt , door den flroom en den wind tegen

de kuflen gedrev( bywylei

een

(<&) In dit ooflelyk gedeelte (;Oc|Ierj^pflb) zoude geweeft zyn : één bis-

dom • 30 kloollers, 12 kerfpels en ipo bewoonde dorpen.
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een zeer (lerken (Iroom voorby den Staten hoek gezet wjrd.

De gezegde fchipper lad by gelegenheid, dat hy alhier dach»

te door te fluipen, doch niet konde, zich veel moeite gege*

ven , de op de kaart aangewezen rell van het verzonken

EILAND VAN Bus te vindcn ; hebbende meer dan twe maan-
den alJaar doorgebragt , en naar alle zyden in de 50 mylsn
gekruid; doch geen fpoor van land, maar alomme een grote

diepte gevonden, en alleen op ene kleine lengte , onaange-

zien de diepte van loo vademen , een onbegrypelyke bran-

ding, waar door het water aldaar hoger ftond, dan rondom
in de zee , en een groenachtig water , bencfFens een menig-
te dryvend groen lis befpeurt. Is het niet waarfchynlyk te

vermofd'^n , dat in den grond warme fpringbronnen zullen

zyn , welke die opilyging en beweging van het water ver-

oorzaken ?

5. XI. Maar, nadien zich zo weinig hoop opdoet, den naa- Alzo

Hen weg door het ys naar het land te vinden, heeft men teij'^''"*»'

zorgvuldiger getracht, van de weüzyde en dus van achteren „,^^„^^3^

over land 'er in te komen. Doch aldaar word op de weflkuft, de wert-

de gantfche lengte langs, een keten van rotzen gevonden, dié .zyie *er

met nimmer fmeltende fneeuw en ys bedekt, en de 'er tus-*" ''?""

fchen gelegen dalen ook daar mede dermaten vervult zyn, datUfeïi.
^'

het wegens de nederftortingen , de grote holen en fpleten , en
het brokkelig valfch ys t*enemaal onmogelyk is, *er over te

komen. De gemelde fchipper had het op allerly wyzen be-
proeft , en zelfs op de lange houte voetplankjens , waar van

,

gelyk bekend is, de Lappen en anderen zich tot de wintertoch-
ten bedienen (c), doch wegens de gezegde omftandigheden
niet zeer verre in het land voort konnen komen; maar, na dac

hy één van zyn volk (die zich noch iets verder vooruit waag-
R 3 de ,

(c) Sued, ®ffb^er / Norw, ©Her/ by de oude Ydancfers @fyt( en
C)eilbrttr genaamt , 't geen zeer aartig Magn, Olaus in Eddam- l/land, be.
fchryfc by Stepb. in nof» ad Saxon. Grammat, p. 126, die dezelve ook
in houifuede afgebeelt vertoont. Add* Scbefer, Lappon, cup, ao.

j» *

\'\
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134 BESCHRYVING van GROENLAND,
de, en voor zyn ogen verzonk, wiens fchryen en kermen hy
wel hoorde , doch niet by hem konde komen ) verloren had,

zonder dien elendigen en buiten hoop , hem ooit weder te

zien , terug moeten keren. Ook is langs de kuflen , zo wel

opwaards , zo verre men flegts komen konde , als beneden*

waarts tot op <5o graden, met een groten boot te meermalen

bezocht , om ergens door een vloed of ftraat door te komen,

doch tot noch toe alles te vergeefs. Ondertuflchen is by die gele-

genheid ('t geen ik ter verbetering van de Geographie niet nala-

ten kan aan te merken) gebleken , dat de zogenaamde Straat

VAN FoRBissER , of een dwalend voorgeven , of dezelve thans

met ys en fneeuw zodanig gevult en bedekt is , dat z y niet

meer te kennen , veelmin te pafTeren zy. En om de waarheid

te zeggen , vind men ook in de voorhanden zynde befchryvin-

gen van Groenland , die echter de zeeboezems , bochten en

hoeken omftandig en eigentlyk genoeg aanwyzeOjgantfch geen

engtens of (Iraten , die het land van een zouden delen. Ook
weten de daarom flreeks wonende Groenlanders , die daarover

naauwkeurig ondervraagt zyn , niets het geringde van een
doorvaart te zeggen , gelyk dan ook de zogenaamde Be ren-
zon d op verre na zo diep in het land niet gaat, als op de ge-

mene kaarten aangetekend (laat , veelmin door het zelve ; daar-

enboven is dezelve ondiep en met lis bezet , waar onder zich

veel vifch onthoud.

Onder- §. XII. Voorts heeft men van de inwoonders verdaan, dat
tuflcheu verder op naar het noorden zich menfchen onthouden , die
ishei ze.^ggj wilder dan zy zyn, en geflagt menfchenvleefch eten zou-

•eY' men.den , welkers hutten met Narwal of eenhoorn • hoornen , in

fchen in- plaats van ftylen, opgezet en gehegt waren. Want die arme
wonen, menfchen begeven zich bywylen, uit honger gedwongen , en

om hunnen kofl: te vinden, in hunne grote vrouwenboten , zo-

danig, dat zy fteeds onder het land blyven,wel loo noordfche,

dat is, over de 150 duitfche mylen van hunne woningen naar

het noorden , en dus veel hoger dan de Denen met hunne vaar-

tuigen komen konnen. Zy verhalen ook , dat enigen van hun
noch hoger en verder , dan hunne grote vaartuigen komen

kon-
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konnen, geweeftzyn; zulks zy het tegenoverliggend land van

America zo naby waren, dat, wanneer ten dien tyde aldaar

menfchen gedaan hadden , zy hun bcquaamlyk zouden hebben

konnen toeroepen ; doch niet by dezelve komen , vermits een

ftroom van water tuflchen de beide oevers doorvlietede , die zo

hoog viel en zo (lerk ruide, dat men denzelven enige mylen

wegs horen konde.

f XIII. Om nu nader tot de landsbefchryving te komen. Befchry-

In de Straat Davis zyn de kullen vol fcheren , en ook klei- y'"^
^J"

ne en groter eilandjens , die alie uit rotzen beftaan , en zeer j^^^ ^^
hobbelig zyn. In het valU' land gaan grote en diepe zee- Straat

boezems en bayen , die gedeeltelyk monden der rivieren, enl^^vi»,

gedeeltelyk goede reden en havens uitleveren. Het vafte

land is ook alomme vol rotzen , waar van de hoogde deeds
met fneeuw en ys bedekt, en de dalen daar mede ook alle

vervult zyn.

J XIV. De LucHTSTREEK is,zo verre dedeenfche volkplan- De

tingen gekomen zyn , noch redelyk dragelyk , doch het Weer
'"'^'^J

zeer onbedendig. In den Zomer fchynt de zon helder en warm,
weshalven het op het vade land , alwaar geen nevel valt , aan-

genaam en bedendig licht is ; doch rondom en op de eilanden

hangt een gedadige vochtige en koude nevel , waar door men
iic zon weinig geniet ; maar in de maand augudi is geen nevel,

en alsdan ook op de eilanden helder en fraay weer. Op die ei-

landen en in de zee befpeurt men ook in een kleine tuflchen-

wyte grote veranderingen in het weer. Het regent niet dik-

wils, noch veel. Zelden dondert het, en zeer bedompt ; ja

zelfs in het gebergt is het geluid geenzints zo derk , als in an-

dere oorden , 't geen vermoedelyk aan de dikke lucht, de jagt-

Ineeuw en het brokkelig ys toegefchreven moet worden. He-
vigen dorm heeft men hier zelden , en wanneer zulks voorvalt,

duurt dezelve niet lang. Het kan op de zee dormen , zonder
dat men op het land veel 'er van gewaar word. De zwaarde
ftormen hebben zy uit het zuiden. De gewone Winter is

alhier voor de Denen en Noorwegers redelyk dragelyk ge-
weedjwaar toe dient, dat zy een klaren doordaandenvorflheb-

ben.
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136 BESCHRYVING van GROENLAND,
ben. Den ftrengften vorfl bekomen zy met een noordooftelyken

wind , die gedeeltelyk van het land , 't geen met fneeuw en
ysbergen vervulr is , en gedeeltelyk van de wyd zich uit-

ftrekkende ysvelden , die voor de ooflkuH: liggen , overko-

men en de afgebroken ysdeekjens in groter, ja dikwils zulk

een menigte, dat zy gelyk een dikken regen of nevel in den
zomer aan te zien zyn, toevoeren, en daar door de flrenge

en fnydende koude veroorzaken {d).

Het ftille wéér brengt te weeg , dat het hier vroeg toe-

vriefl: ; en het ys , dat achter de fcheren in de kleine bayen
of boezems ligt , duurt gemeenlyk tot in het laatft van may,
vermits de golven der zee daar by niet komen en het breken

konnen , maar het aldaar liggen blyft
i tot de zon het door

haar kracht bros maakt, breekt en firelt,

5. XV.

(//) Dit koomt den in warmer landen wouenden zo ongelooflyk voor, dat

zelfs geleerden 'er aan willen twyffelen. Tot meerder opheldering van
het zelve zal ik hier aanhalen , *t geen de heer prooll ^ens Cbriffiaan

Spidberg te Chrifliaanftad in Noorwegen daar van gedenkt (^/V. Suppl, II»

/ictor. H^ratiflau. Art, ^.p. 71.} Niemand zal lochenen , zegthy, dat de
lucht tegen het noorden des winters met ontelbare fneeuw- en ysdeeltjens

vervult is, welke dikwils zo groot en gevoelig zyn, dat zy by een fterkeii

wind iemand als fcherpe roeden in het gezicht (laan; ja men kan dezelve

niet alleen voelen, maar ook zien, als het zeer koud is, en de zon hel-

der fchynt, wanneer men duidelyk de menigte der ys deeltjens, als zo
vele duizende glinfterende fterretjens, befchouwen kan, 't geen ook d"? e-

nige oorzaak is , waarom de noordewinden kouder en doordringener dan

anderen zyn, vermits zy de met sneeuw bedekte hoogde bergen tegen

het noorden eerft over ygen moeten; weshalven zy zich daar mede bi-
ZwANGEREN, en ZO aangevult , die particula f, lamelU nivea & glaeia-

les met zich brengen, welke zodanig een gevoelige koude by ons ver-

wekken. Zorgdrager Grtcnl. vijfcbery II, deel i r, hóofdfl, bladz- 72«fchryft

van Spitsbergen : de ryp valt 'er gelyk kleine puntige sneeuw deel-
tjens in zee, waar door ze zomtyds als van flof bedekt word. Deze
kleine fpitze fneeuwdeeltjens vallen kruislings op elkander, en door de
koude lucht voortgezet, vermeerderen ze zich zodanig ir. en door de lucht,

dat ze in menigte neervallen • en de zee als met een vlies of dun ys be-

dekken. Deze door koude bevrozen neveldeeltjens kan men, by helderen
zonnefchyn en vriezend weer, glinfteren zien; want anders vallenze, alf

de dauw onzichtbaar neer enz. Hier van heeft ook zeer dienftige aanmer-
\tingen J, Perrj 'm zyn Etat prefent de la Grande Rufte, p, <8-7«.

•v.
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g. XV. Van juny tot in augufti is het Jigliaam der zon

geltadig boven den Horizont. Des middernachts vertoont zy ben z<m*

zich, wellens haren lagen fland er» de opdygcnde aarddam- nefchyn.

pen, waar door zy fchynt , enigzints roodachtiger , dan by^^J'^^^y*

ons , als zy des avonds ondergaat ; doch fchynt nochtans mer,

zeer hel, en by klaar weer is het zo licht, als op den mid-

g. XVf. Doch hoe aangenaam zulks in den zomer wezen ais in

mag, zoude het in het tegendeel den inwoonderen aldaar on-dcnWiu-

draaglyk zyn , wanneer zy in den winter ook zo lange in ^*^"^*

een dikke duiflernis zouden zitten ; weshalven de wysheid en
menfchcnliefde des alomtegenwoordigen Gods, die geen plekje

op den aardbodem , hoe klein ei verre afgelegen het ook
wezen mag , buiten zyne toeverzicht laat , daar voor meer
dan op ene wyze gezorgt heeft. Ik heb van verfcheiden

gehoort, dat men niet alleen den 21. december , zynde den
kortften dag, de zon | van een uur aan den Hemel gezien,

maar ook door behulp Yan de wederomkaatzing harer flralen

in de dikke dampen van den dampkring, die de morgen en
avondfchemeringen veroorzaakt , de dag enige uren lang ge-

weeft is. Men zoude , volgens de gemene leerllellingen van de
Geographie en Aftronomie . denken , dat het lighaam der zon,

zelfs ontrent dezen tyd, op deze Pools hoogte boven den Hori-

zont niet hervoort konde komen ; doch een ervaren fchipper

heeft my omftandig bericht , en daar benefFens ernftig verze-

kert, dat hy op 66 graden 30 mimiten een kleinen berg ge-

zogt , en na deszelfs hoogte boven het oppervlak der zee naar-

ftig gepylt , ook de miswyzing van het Compas (welke in dat

oort zo wel op het land , als op de zee , zeer merkelyk is)

gade geflagen te hebben , op denzelven de hoogte der zon vol-

gens de kunft genomen had ; als wanneer hy na aftrek zy-

ner hoogte, en de wederomkaatzing bevond, dat de zon wer-
kelyk boven het op^^^rvlak der zee, en dus boven den Horizont
verheven geweefl: was.

5. X^li, De Nachten genieten ook niet alleen het maan- j^eiyic

licht, en het wederfchynzel van het door de aanhoudende lier- ^^^^^^^

S ke *

ê
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138 BESCHRYVING van GROENLAND,
en ke en heldere vorfl: verharde witte en genoegzaam flonkeren-
Noorder- de fneeuw en hetys, maar ook byde nieuwe maan, en zo lang
^^^^^* dezelve niet fchynt , beftendig het aangenaam , en de volle

maan zelfs overtreffend Noorderlicht, of fchynzel
,

waar van in de befchryving van Yfland omflandig geipro-

ken is.

Wat zy g. XVIII. En nadien deze menfchen zich gedurende den
in hunne sinter , vermits buiten voor hun weinig of niets te doen valt

,

branden merendeels in hunne duiftere woningen blyven onthouden
,

tot licht doch geen talk tot licht , noch fpanen tot fakkelen hebben
,

eu vuur.zyn,in plaats van dezelven, hunne Wal- en andere viffchen van
zo veel te meer fpek voorzien ; zulks zy daar van overvloedige

voorraad van traan tot hunne lampen , noodwendig licht tot al-

le hunne bezigheden , en teffens genoegzaam vuur tot het ver-

warmen hunner woningen en het toebereiden hunner fpyzen

erlangen konnen.
Byzon- g, XIX. Het in andere landen zo zelden gezien wordend

«en wor-]y^,j^j^gj.fj.|^yn2el der Byzonnen, laat zich hier jaarlyks meer

hfer düc-^ïs eens zien ; doch tot geen geringe bekommering van de op
wils ge- de zee zynde , vermits de ervarenheid , volgens eenftemmig
zien. verhaal der fchippers, geleert heeft, dat daar op altoos hevige

llorm volgt.

Eb en §• -^X. Men heeft hier ordentelyk Eb en Vloed, die
Vloed zich ook naar de verandering van de maan richt , hoewel men
^^"[^

1-
*^^ ^^ ^^^» ^^^ ^^^ elders, niet oprekenen kan. De vloed trekt

hier ook.van het ooften naar het weden. By ftorm kan dezelve tot 7
of 8 vademen flygen.

Hoe de
J. XXI. De Grond beftaat in de dalen en vlaktens uit

^ïeltis ^"^S^ Moer of Turfaarde, waarop hier en daar, ver-

fn wat*er"^its dezelve door de vogelmefl: zeer vet is , lang gras en ver-

waft of fcheide goede kruiden waffen. Men heeft beproeft , enige
Biet» aardgewaflen te planten. Kruid of Kool gelukte tamelyk wel,

ook de Rapen ; maar Wortelen zyn , zo dra zy boven den
grond quamen, vergaan. Van de Thym is aangemerkt- dat

zy zeer klein en kort bleef, en , als de nachtvorS 'er op viel,

fmaak en reuk verloor. Granen te zayen , is wegens de te

kor-

4
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Vau

korte zomers en aanhoudende koude, onmogelyk. Bomen
ziet men niet , behalven op het vafle land aan verfcheide

bayen enige flruiken van Berken , Elzen en Wilgen , waarom
de volkplanting het grootfl: gebrek aan brandhout lyd. De
fchryver van de aangehaalde Groenlandfche Ferlujtratie zegt, dat

60 mylen zuidwaards van de volkplanting de Hoop aan een

baay een bosje ftaat, waar van de bomen twe vademen hoog
en een arm dik zyn. Voorts vind men hier en daar enige

Geneverftruiken ( !>Eenebertrarc ) , een zoort zwarte Aalbeziën

(Krdtcbdr), noch een ander zoort kleiner Aalbeziën ("C^t-

tebdr), een byzonder goed zoort van Braambeziën (tHulte-
bdr), doch die door den nevel niet ryp word, en de Kraak-

beziën (Blocfebdr) by de Noorwegers genaamt.

5. XXII. Wat het gebergt betreft , het zelve is tot noch . .

toe niet onderzogt. Men vind vele Amiantiergen, waar
b^gen^f

van de ader redelyk breet , en het vlas lang , gemoedig , en
zeer wit is. Het is te verwonderen , dat die bergftof zich in

de grootfle menigte en van het befte zoort in de noordlyk-

fle landen laat vinden (tf). Doch wy kennen hare ei-

S 2 gen"

(/) Van deSyBERisCHE heefc men de volj^ende keurige berichten inde

^attlfturöJft^n jeftungcn van het jaar 1729. No. 58 gevonden , waarin tef.

fens gemeld word , hoe het vlas tot fpinuen toebereid word. „ In het

5, jaar 1720 is een boer in het diftridl van den commiflaris Nikita Demu
„ how , behorende tot het fyberifche landfchap Werchotursky , 't geen
„ den naam van de ftad Merchotura draagt, die ontrent 600 werden van
„ de ftad Tobolsky noordweftwaarts gelegen is , naaft aan de rivier Tu-

„ ra , wejke zich van daar in de Tobol ontlafl , op den zogenaamden
„ Schelkowa Gora of Zydenberg, naart aan de rivier Tagil, welke in de

,, Tura valt , waar aan de werktagilskifche yzerfabriek gelegen is ; by
„ toeval, als hy uit vogelfchieten ging, op een ftuk van dergelyke fte-

,} nen geraakt, en had het zelve, nadien het hem byzonder vreeuit voor-

st quam, terftond den gemelden Nikita Demibow getoont. Deze deed daar

„ mede verfcheide proefnemingen, en bevond, dat het een eigentlyk//i-

„ beftuSi en wel van het befte zoort was, waaruit men tamclyk fyn ly-

„ waat en fraay papier konde vervaardigen. De inwoonders >\qs lands

„ noemden den fteen Kamcu(£@cf)e(f of den zyde fteen , veelligt vermits

„ zy de vezeltjensvan den fteen voor een zoort van zyde hielden» wanr
„ van ook de berg dea naam verkregen heeft > welke zich tot aan den

'\M
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:M

4

is, is, dat het een fmakeloze (leenachtige flofFe zy, die zich

in oly laat weken , en zo buigzaam maken , dat zy in dra-

den gefponnen kan worden. De heer Egede verhaalt in zy-

ne befchryving van oud Groenland bladz. 40. uit eigen bevin-

ding , dat dit lleenvlas , zo lang het zyne olyachtige voch-

tigheid heeft , als een licht brand , en in zyne hoeveelheid

niet vermindert, gelyk hy zelf beproeft fchynt te hebben (ƒ).

S 3 5. XXIII.

„ die vezeltjens in een draad te fpinnen , gebruikt men een kleine en dun*

„ ne klos, die zich ligt lam drayen , en boven met een haak voorzien is,

,, Aan den haak hecht men een fyn gefponnen draad van gemeen vlas ,

waar mede men de vezeltjens van den /Isbeftus door het omdrayen van

de klos poogt te ve.enen. Doch men houd daarby een kom oly ge-

reed, om daar mede de vingeren, in plaats van fpeekfel, by het gemeen
fpinnen, te befmeren. Daar door worden de vingeren in goeden ftaat ge-

houden , vermits de Aibejïm- draden anderzinis den huid grieven en
quetfen ; ook flrekt zulks , om de draden in zich zelven gemoediger
en weker te maken. Dus dan volgen de draden elkander, en laten zicli

met zo tamelyke fpoed winden, dat men 'er voorts een zoort van ly-

waat van weven kan. Doch dewyl de ingefponnen vlasdraden diar

mede noch vermengt blyven, brand men dezelve in het vuur uit, op

^, dat het lywaai rein en geheel zy.

Van een Amiantgroeve in de Hooglanden van Schotland heeft

iiien i.^^^ befchryving in de Philofophical-TramaSllom N. 335. Art. 6feq,

waar in onder anderen merkwaardig is , 't geen van de onderfcheidc

verwe van den fteen verhaalt word ; namelyk dat de blaauwachti»
GE veel grover; doch de witte en rode van een fyner aart is. Van
een hongaarscue groeve, viJe MarfiU Danub. faut. III, pag. 65.

(ƒ) Ik heb my verwondert, als ik zag, dat de boeren in het pyrenefche
gebergt , veeleer dan de geleerden , welken zich deswegens veel moeite
gegeven hebben , het geheim om dat fteenvlas te fpinnen , offchoon op
een grover wyze, weder uitgevonden hebben. Zy maken daar van geld-

beursjens , kouflenbanden enz. Ik kan daar van een beurs in myn cabi-

net tonen. Hoe de Tartaren het zelve fpinbaar maken , is in de voor-
gaande note aangewezen, die een veel fyner draad, en mitsdien ook fy
ner linnen, als gene, daar uit weten te bereiden , waar van ik een kleine

proeve, my van den heer de Bruin ^door zyne fchone reisbefchryving'

genoeg bekent) gefchonken,bezitte. Onderde geleerden heeft het nieuwden
beft daar van gehaadelt, en de manier, om het te fpinnen, ontdekt de heer
Mahudei in zyne geleerde Metmire du Lin incotHbujliHe onder de Memoires
de Litterature tirés des regiftres de Cacademie da infcriptiom &* belles Ict-

tresTom^ If^» p, Cz^feq, Jtict enig bekent ovcrblyfzd van der ouden on-

ver-
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Van 't

pemene
Geberg-

te.

5. XXIII. Noch meer gebergte beftaat uit een zogenaam-

de X>eedftccn / dat is , weekfteen , gclyk de heer Egede fchryft,

een onvolkome Marmer, van verfcheide verwen, als groen en
rood , ook geheel wit , met zwarte vlekken , welk laatflgenoem-

de zoort dieper , dan het eerfte , zoude leggen. Hier uit ma-
ken de Wilden, vermits het niet zeer hart is, hunne lampen,
kookpoiten en dergelyken. Ook word een zogenaamd gefteen»

te menigvuldig in Noorwegen gevonden, en de brokken, wel-

ke ik 'er van bekomen heb , zyn graauw en glanzig , enig-

zints talkachtig, en komen het (5angcbtrge/ 't geen de noor-

weegfche berglieden (Svau^Xmmcv noemen, en onzer berg-

lieden (Bxexe^eftcïn is, zeer naby j behalven dat het zo vaft

niet is, en meer talkachtige fchilfers heeft.

Waarin §• XXIV. Uit dat getteente , 't geen het laatflgenoemde - e-

dele (Siangcbirge zo naby koomt, en een ander, dat ik niet
fchynlyk ggzjen, maar verflaan heb, dat het , wanneer men 'er op flaat,

verbor" terftond als een klok klinkt, zoude ik giflèn, dat hier goede

gQn zyn. erts, ten minde koper en zilver moet zyn. In welk vermoeden
ik noch meer geflyft worde, als ik verneme, dat men een ge-

bergt op enige plaatfen groen en blaauw uitgeflagen gevonden
heeft. De Heer Egede gewaagt ook van een gevonden brok,

die als loot-erts uitzag. Yzerfleen of yzeraarde vind men ook
doorgaans in het land ; doch waar vind men dezelve op den
aardbodem niet ? weshalven het geen wonder is , dat , vol-

gens het bericht van Egede, aan den zeeboezem Junnulliar»

bik , een zoort bruinrode Verwe , en Roodaarde
met WITTE vlekken, elders een gele verwe met rode

ADE-

waar

f I

verbrandbaar lywaat is, 't geen, waar van Don Montfaucon in zyn voor-
trcflfelyk D/«r/«;» Italkum p. 450 gedenkt: in vinea quadam (1702) de*

te£la eft urna grandtor marmorea , in qua tela ex amiantho confeda, Efi lint

genus , quod asbefton Graci vocirara , tcla vero palmis Rowanis p longitudi»

ne, y latitudine pari rationa atque hodierna tela noftra contexitur^ filis can'

vabina tela more , denjioribus , fed uju dctrita. eftque ipfa traftabi-

Hor, taêïuque lenior ipjo ferico panno &c. Dat en hoe in verfcheide oorden
papier *er van gemaakt word, doch het ene een weinig fyuer,dan het ander,

is eeu bekende zaak*

1
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i
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enaam*
thryft,

•oen en
enoem-
jic ma-
impen

,

;efl:een-

in, wel-

, enig.

Ie noor-

;r berg-

zo vaft

ïmde • e-

ik niet

3p flaat,

r goede
moeden
een ge-

ïvonden
en brok,

nen ook
: op den
it , vol-

mnulliar»

• AARDE
:t RODE

ADE-

zyn voor-

1702) de»

U, Efi Hni
longitudi*

tfilh cafi'

9 traêtabi'

de oorden

het ander.

Goed

ADEREN, het Cinaber gelyk, doormengt, en noch op ene an»

dere plaats een fchone bruinrode verwe gevonden word.

Men zege ook, dat een bergkundige door den koning derwaards

gezonden zoude zyn , om aldaar enige ontdekkingen te doen

,

van welke veelligt met den tyd iets vernomen zoude konnen

worden. Doch men vinde , wat men wil , het gebrek aan hout

zal alle ondernemingen ondoenlyk maken De meergemelde

Egede verhaalt ook van ene proeve van Steenkolen, die

zy , welke tot het bezichtigen van de Disco - bocht afgezon-

den waren , daar te lande gevonden en terug gebragt zou-

den hebben. Wanneer zulks verder nagefpoort wierd, zoude

het ongetwyfFelt met den tyd tot merkelyk voordeel der volk-

planting, ten minde tot vervulling van het ontbrekend hout

konnen dienen.

§. XXV. Het ZOET water word als zeer goed en gezond
geroemt, 't geen gedeeltelyk uit de gefmolte fneeuw van de^^^""^*

bergen afftroomt , en gedeeltelyk uit dezelve ontfpringt , en
dikwerf , als het zo magtig is , fchromelyke en landverder-

vende overllromingen veroorzaakt. Ontrent de plaats, alwaar

de Straat van ForbifTer gemeenlyk geftelt word , vind men een
warme bron mineraalwater, *t geen, volgens het bericht der

Groenlanders, in den winter zo heet zoude zyn, dat, als men
grote (lukken ys 'er inwerpt , dezelve aanflonds fmelten , en
het rondom den rand des winters en zomers groen is. Dat
water zoude een wrangen fmaak en een fterken reuk heb-

ben.

5, XXVI. Op het vafte land bevinden zich Hazen , die Wat Die-

zeer klein* en in den zomer graauw,doch in den winter ge- '*c""^««

heel wit siyn. Gelyk ook een klein zoort wilde HarteNji^^^^jj*^
vermits de beflendige koude die dieren belet, alhier tot hun* vind,

ne rechte grote te geraken. De laatfte heten by de Noordlan- Wilde.

ders XecnöÖyr/ doch zyn de Reè'n of Reëndieren der Laplan-
ders geheel niet , maar veeleer onze Harten gelyk ; inzonder-

heid wat hunne klaauwen betreft. Het is het zelve zoort , 't

geen op Spitsbergen gezien word , ook graauw van verwe , of-

fchoon men nu en dan enigen vind , die geelachtig zyn. De
kro-
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J44 BESCHRYVING van GROENLAND,
kronen zyn t'enemaal met een dikken ruwen huid overtogen,

en hebben aan ieder zyde 3 of 4 takken, die platachtig zyn,

en de Recndieren nader , dan de Harten , komen. Zy zyn
grover van lighaam, dan onze Harten, en vermits zy vrefe-

lyke koude moeten wederflaan , van enigzints ruige hairen.

Hunne bronstyd is alhier ook in oólober, als zy het vctfl zyn,

en mitsdien op dien tyd door de Groenlanders het meefl ge-

jaagt worden. Zcdert verminderen zy welhaaft, en trekken on-

getwyffelt naar zachter oorden , van waar zy des zomers weder
terug komen. Onze Groenlandsvarers merken aan, dat de Har-
ten op Spitsbergen in de maand augufli het vetfl zyn , en een
van hun heeft ray verhaalt , dat hy eens in die maand een
fchoot , die Co ponden talk tuflchen vel en vleefch had; doch
daarna nemen zy , by de lange nachten en hevige vorfl:

,

lleeds meer en meer af, tot in juny, als het jonge kruid we-
der hervoort koomt, en zyn op het laatfl zo doodmager en
dun, als of al het vleefch weggefmolten was, doch 't geen in

korten tyd op nieuw genoegzaam weder zo geweldig aanwafl ,

dat het dier reeds in augufli tot de te voren gemelde vet-

heid toeneemt. Het kruid, 't geen het eigentlyk eet, heeft

een rond blad , dat niet groter dan een halve drieling , doch
zeer dik, en van een redelyk bitteren fmaak is. Maar ik moet
hierby niet verzuimen, de Goddelyke alwyze voorzienigheid

aan te merken, die zich daarin openbaart, dat, tegen den aart

van andere landen niet alleen deze Harten , en de overige vier-

voetige dieren , als Voflen en Beren , maar ook de Vogelen
,

en de Walvifchzoorten , in dit koude waereldsdeei boven over
het vleefch , of tuOchen het zelve en het vel , zeer vet zyn

,

en die dieren een zeer mager bruin vleefch hebben , doorgaans
met meer bloed vervult, dan de dieren en vogelen in de warme
landen ; waaruit niet moeyelyk te oordelen is , dat het veelvul-

dig bloed in die fchepzelen,tot het wederflaan der hevige kou-
de , een onbefchryffelyke hette te weeg brengt , en het vet , 't

geen het vleefch van boven omvat , zowel de uitdamping der

inwendige warmte , als het indringen der koude van buiten gro-

telyks beletten en verhinderen moet. Voorts hebben onze lie-

den
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den ook by de Harten noch deze byzondere eigenfchap van

dit oort aangemerkt , dat offchoon het gedurende den tyd ,

dat zy aldaar zyn , geftadig
,

gelyk men weec , dag is , zy

nochtans beftipt des nachts ten 11 uren aftrekken, of zich

ter ruft verfteken , en ten 2 uren 's morgens weder te voor-

fchyn komen en zich vertonen. En gelyk zy dan ten dien

tyde zeer weinig ruften, maar fteeds, als men hen ontdekt,

etend gevonden worden, om in twe maanden zo veel in vet-

heid, gelyk gezegt is, toe te nemen , hebben zy veel voed-

zel nodig. De Vossen zyn blaaugraauw, wit en zwart, ook
zwartbruin , en grover en ruiger van lighaam , dan in warmer
landen. Zy weten dezelve met zekere uitgezette vallen te

vangen. Op het vafte land laten zich bywylen witte Beren
zien ; doch die welhaaft door de Groenlanders verdelgt wor-
den. Zy zyn de onze niet , maar wel de fpitsbergfche met
de" langachtige wolfskoppen gelyk , waar van Martens in zyne
reisbejchryving van Spitsbergen ÏV. deel 4. hoofd/t. w. 3. ene be-

fchryving en afbeelding geeft. De Beren zyn alhier, uiter-

lyk aan te zien , den wolven gelyk. Ik heb den opgezetten
balg van een fpitsbergfchen wolf gehad , wiens kop klein en
fpits , het lyf langachtig met dikke , wrede , lange afchgraauwe
hairen,de ftaart kort, de poten zonder gewrichten, ende klaau-

wen lang en ftyf waren.

§. XXVII. Van tamme dieren hebben zy gene, dan H on- Tamme.
DEN, doch die alleen tam zyn , wanneer men dezelve jong
daar toe gewend , en zy by huis gehouden konnen worden, an-
derzints zyn zy wild en zeer bytachtig. Op de na hun genaam-
de HoNDEN-EiLANDEN (waar van een ieder ontrent een
myl groot, en met gras bewaflen is) onthouden zich meer dan
4000 van die dieren , welke de Groenlanders gewoon zyn des
winters met wier of zeegras , tang , moffelen en dergelyken

,

ook met robbenfpek , doch zeer fpaarzaam (vermits zy het zel-

ven tot hun onderhoud noodwendig gebruiken) te voederen ;

want die arme menfchen eten die honden winddroog , en ook
verfch , vermits zy hun vleefch zowel des zomers als des win-
ters onder de fneeuw en het ys bewaren, Zy jagen en fchicten

T de-

l"V



146 BESCHRYVING van GROENLAND,
dezelve gelyk ander wild. Die zoort van honden is fpits van
kop en neus, en heeft hoge fpitfe oren. Zy konnen niet blaf-

fen, maar alleen knorren en huilen, daar by zyn zy blode, en
geenzints tot de jagt bequaam. Katten hebben de Groen-
landers geheel niet, en vrezen voor dezelve , wanneer zy die

by de Denen zien , gelyk zy mede een byzondere affchouvv en
vreze voor de Zwynen betuigen , wanneer zy dezelve by
hunne gaften vinden. Ook hebben zy gene Katten nodig, ver-

mits zy Ratten noch Muizen hebben, behalven een korten en
dikken Aardrat, die zeer weinig gevonden word. Slangen
en dergelyk giftig gewormte kan hier te lande niet duren ,

waar van de oorzaak in de befchryving van Yfland gezegt is.

Land- §• XXVIII. Van Landvogelen hebben zy gene eetbare

,

vogclcD. dan de Rypen, waar van in de zo even aangehaalde befchry-

ving melding is gedaan. Dezelve zyn wit, met zwarte vlekken

op de vleugelen en ruige poten , neftelen zeer hoog aan de
klippen, en leven van het zelve rond gebladert kruid, waar
mede de Harren en Reen zich op de te voren gezegde wy-
ze generen. Een opmerkend commandeur van onze Groen-
landsvarers had enige malen, als hy hun neflen zag, be-

fpeurt , dat zy in dezelve van de medegenomen fpyze een
gedeelte afzonderden en bewaarden , om gedurende den win-
ter, als zy alhier verblyven, en niets voor hun te bekomen
is , daar aan de nodige nooddruft te vinden. Voorts ziet men
ook ExTERs, MusscHEN, cn een witten vogel, die een
weinig groter dan een Diftelvink is , in de maand maart in

grote menigte gevonden word , en zeer fraay zingt
, gelyk

ook A HE ND EN en lichtgraauwe Valken.
Water- §• XXIX. Van Strand en Watervogels is daar te-

vogcis, gen ene verbazende menigte. Hier worden alle de zoorten
en hoe gevonden , die iVlartens in zyne meermaals aangehaalde Spits-

zfch
bergfche reisbefchryving IV. deel 2 hoofdfl. n. 3. befchryft,

voor de en noch vele anderen. Ik heb bereids het een en ander, die
Toofvo- vogelen betreffende, in de befchryving van Yfland bygebragt,

^^d r^e"
^°^h nadien ik van enige fchippers , die lange op Groenland

roofdie- gevaren hebben , noch verfcheide byzonderheden en aanmer-
kin-

!. .11
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kingen, door hun aldaar gemaakt , zo wegens de zorgvuldia;^ ren wei

heid van enigen dier vogelen , om hunne nellen met de moge • f'^" te

lykfle zekerheid aan te leggen , hunne jongen te water te bren-
^^^*^^'"^"-

gen enz. te weten ben gekomen , zal ik dezelve ten genoegen
der natuurbeminnaren hier byvocgen. Het is namclyk hier

alles vol roofvogels en roofdieren , Beren , Voflen en dergely-

ken. De Uatftgenoemden zyn hier ook zo üftig, als in de war-

mer gcweflcn," doch vermits zy in deze met fneeuw en ys be-

dekte landen , wat tot vulling hunner hongerige magen ver-

eifcht word , noch minder dan elders vinden , belagen zy de
weerloze vogelen des te nyveriger ; weshalven dezen ook aan
hunne zyde te meer op hunne hoede zyn , en zo veel mogelyk
allerly benoedmiddelen te werk flellen. De Lumben, die op
eenmaal niet meer dan twe jongen voortbrengen, ncflelen aan

den top der hoogde rotzen,waar aan ergens vaneen fteenflegts

zo veel uitfteekt, dat zy 'er met moeite opzitten konnen; zulks

hun de Voflen aldaar niet beklimmen, noch de roofvogels niet

dan zwevende en zeer moeyclyk bykomen , en zy zich, aan
de rotzen vaflhoudende , tegen dezen te beter met byten en
kraauwen verweren konnen. Zo dra de jongen tot enigen was-
dom geraken , worden zy door de ouden te water gebragt , al-

waar zy door het duikelen volkomen zekerheiJ en hun voedzel

vinden, en wel zodanig, dat een der ouden onder vliegt, op
dat, zo een jong onmagtig wierd , het zeer zacht op den rug
van den ouden mogt vallen , en niet op de ftenen of harde
aarde nederftorten , en dus verpletteren , of gewis den fleeds

loerenden Voflen ten deel worden; terwyl de andere oude,
by zo verre zich ergens een roofvogel vertoont , ter zyner
afwering tot aan het water fl:eeds boven het jong blyft zweven.
Wanneer onvoorzichtig een jong uit het nefl: , of anders by
toeval op den grond valt, dragen het de ouden zodanig ene
liefde toe, dat zy het wiet verlaten , maar befl: mogelyk ver-

dedigen, en zich gemeenlyk door de Voflen laten verflinden ,

of van de menfchen, wanneer dezen toefchieten , doot flaan.

Zo dra die vogels maar eens met de jongen de zee bereikt heb-
ben , keren zy nooit weder naar land , maar een ieder der ou-
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dier of roofvogel dezelve bereiken kan , onmiddelyk in zee

kunnen geraken Op gclyke wyze neftelen ook de door ons

zogenaamde Papegayen, ofi'choon zy met dezen niets dun

deii fnavel gemeen hebben. Noch verhalen onze Heden, dac

de Mallemukken , Papegayen en Duiven, wanneer zy een (luk

fpek of vleefch van een doden vifch willen afrukken , met de
uitierOe fpitfen hunner enigzints uitgefpreide vleugelen, en mee
hunne brede endepoten het water ter wederhouding drukken,

en dus met de fnavel een ftuk losbreken en inzwelgen. Wie
doch heeft hun die kunllgreep geleert? Dit is 'c, wat ik van
dat züort vogelen met zekerheid heb konnen ervaren . waar
mede ik my te meer heb moeten vergenoegen , vermits geen
geleerd opmerker op dergelyke plaatfen koomt , en ik ook
geen van die dieren levend heb konnen magtig worden , om
'er zelf aanmerkingen over te konnen maken.

5, XXX. Alleen ben ik in het jaar 1733 zo gelukkig ge- Befchry-
weefl, een levenden Mallemuk, die met een uit de Straat ving van

Davis terug komend fchip herwaards gebragt was, te beko een Mal-

men. Wat ik aan denzelven waargenomen heb, zal ik, be-
^"^"'''

neffens deszelfs afbeeldzel, hier byvoegen, in hope, dat zulks

de liefhebbers der natuur , die zich alles ten nutte weten te

maken, niet onaangenaam zal zyn. Ik deed hem enigen tyd,

ter ontdekking van zyii aart, op de plaats lopen , en eindelyk
,

om hem naauwkeuriger te befchryven en te openen , wor-
gen.

Hy fcheen van een harde natuur te zyn , gelyk zulks ook in

een ruuw en koud land alzints vereifcht word , vermits
hem allerly weer en de fpyze zeer aangenaam was ; was noch
jong, derhalven by my noch merkelyk groter geworden , en
zoude waaifcbynlyk lange geleeft hebben , zo myne begeerte,
om hem in volkomen welfiand inwendig te zien, zyn leven
niet verkort had.

Hy was zeer gulzig, zo wel ontrent allerly vifch, als inzon-
derheid raauw vleefch. Alles , wat hem voorgeworpen werd

,

flokte hy gretig binnen, en wel de vifTchen geheel, en het vleefch
in grote brokken, en ontlalle fchielyk de Excrmenta, die, gelyk
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pROMiNENTiA ANGULARis nociTit , 611 voorts meeiK,

dat het dient ad eam (inandihulam) rohorandam
,

qiio furüus ö*

firmhis pifees retineat. Ürnhholog. Lib. III. Sefi. 3 Membr, 2.

Tit»>\.cap.i.^gQ^^^^^Q^^^^^^^ ook in 't algemeen zeer krachtig

fcheen te wezen , en fyne flerke fpieren had. In het boven-

gedeelte van den fnavel ('tf^een my tot noch toe in geen ande-

re vogels voorgekomen is) waren vier neusgaten, als in

het onbeklede gedeelte twe langachtige en fi-nalie, en in het

met vederen bewaflen gedeelte noch twe rondachtige en gro-

ter,' gelyk Zulks in de hier bygevoegde afbeelding te zien is.

De KOP was plat, en enigzints langwerpig. De ogen ta-

melyk groot en helder, de oogappelen pckzwart met een

enigzints lichter kringetje omgeven, de oren wyd en open.

Deze vogelen zyn zeer dik van vederen, die aan den kop

en in den nek wit en graauw , aan den hals , bord en buik

enigzints witter, op den rug, de vleugelen en de ftaari, wit,

licht en donkergraauw , zwart en bruingeel onder een ver-

mengt zyn, 't geen hun een aartig bonte gedaante geeft. Dezel-

ve zitten ongemeen diep en vaft i^ den huid, waar by noch

koomt, dat de fchaft aan denzelveu , en byzonder aan de gro-

te, ongemeen ruig en enigzints gedraait is. Onder de grote

vederen bevind zich een dekzel van dichte pluim veder en,

gelyk de Zwanen, ja byna als de Eider- Enden hebben, 't geen

den vogel tegen het water en de koude befchutten moet. De
VLEUGELS waren wel enigzints fmal , doch teffens zeer lang,

fterk en met vele vederen voorzien. De gantfche wytte llrek-

te zich, wanneer zy uitgefpreit waren, van de ene fpits tot

de andere, ter lengte van 3 voeten, 8^ duimen uit , waartegen

de rug tuitchen de hechting der vleugelknokken flegts 2 dui-

men had. De Staakt was mede dik en dicht van vederen,

zat plat en breedachtig ,
gelyk een klederveger , die de vogel

aartig uitfpryden , en 'er mede fpelcn konde. De poten en

KLAAUWETï wareu lichtgraauw, een weinig roodachtig , aan

dezelve drie grote tonen, en achter een veel kleiner De drie

voorden waren door een dubbel vel , 't geen zicii met een mes-

van een deed klieven, aaneen gehecht, en hadden zwarte, Imalle

voor
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152 BESCHRYVING van GROENLAND,
voor aan rondachtige en menfchelyke nagels , doch aan de
achterfte een kleine vogelklaauw. Na dat de vederen uitge-

pliikt waren, werd noch een teder dun velletje over den ge-

wonen huid gevonden, dergelyken men ook weleer (f^ide Me-
moir. des Mathem, ^ Phyjiq. d, 1693. p» 177 Jeq,) aan den Pe-

licaan, of den Kropgans opgemerkt heeft, waarmede die zware
vogel ongetwyffelt door den ahvyzen en goeden Schepper bo-

ven anderen begiftigt is , om zo wel ter zyner verlichting , als

tot het beqnaam matigen zyner vlucht in het flygen en dalen ,

vermits hy daar tuflchen veel lucht vat, dezelve naar vereifch

te kennen vermeerderen of verminderen. Boven op het vleefch

lag hier en daar het vet, gelyk in het koude Groenland het vet

der vogelen doorgaans over hun vleefch zit, en daarby hun ma-
ger vleefch met meer bloed, dan dat der vogelen elders, ver-

vult is ; 't geen doet oordelen , dat zulks hun een grote warmte,

die zy ook wel nodig hebben, te weeg brengen moet. De Borst-

spieren waren fterk en dik , en de grote vleugelen zeer even-

matig naar de verre vlucht die deze vogelen zo wjI van de neften

over de zeer wyde ysveiden , tot het verkrygen van hun voed-
zel , als, by het naderen der lange nachten en fcherpe koude,
naar een warmer en lichter , ongetwyffelt verre afgelegen

,

gewed volvoeren moeten. De Tong was fmal
, glad , i|

duim lang , en aan den wortel met enige fpitsachtige enig-

zints flyve hairen bezet , dergelyken ook achter de opening
van de longpyp (^rima laryngis) flonden , en beide tot derzel-

ver dekzel en befchutting , by gebrek van een (Irotlapje (Epi-

glottis)^ dienden. De ringen der Trachea, of longpyp , waren
geheel en gefloten rond , vermits die vogel tot zyn geluid

,

't geen flegts in ene toon bellaat, geen verandering of fpe-

ling van dezelve, gelyk de zingende vogels, gebruikt. Aan
het beneden einde was dezelve, gelyk gemeenlyk by de vo-

gelen , in tweën gefpleten , en met twe dikke kraakbenige

ringetjes verfterkt, waar van de armen zydwaarts in de Long
gingen. Deze beftond niet zo zeer uit twe Lobi of uitterfte de-

len , als wel (zo veel ik zien konde , vermits ik het borftbeen,

pm het geraamt op te zetten , niet gaarne quetzen wilde) uit

twe
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twe onderfcheiden en onderling geen gemeenfchap hebbende

flukken , waar van een ieder een byzondere long maakte , die,

gelvk een goudbeurfe, boven eng en onder wyd, gevormt, en

rood geelverwig was. Hec Hert, 't geen | duim lang was,

en flegts ene kamer had, lag geheel boven over de I.ever, en

niet tulTchen de Lobi, De Lever was na mate van den vogel

zeer groot, en had ook een grote Galblaas. De Milt was 2

duimen lang en donkerbruin van verwe, gelyk de Lever. De
Maag was als een zak van dikke en vafte vliesjens, inwen-

dig vol zeer diepe rimpelen. Ik vond 'er geen fpyze meer m

,

en ook geen blyk van maagzap. Niet verre van de Pylorus,

of beneden opening der Maag , zat aan het gedarmt een

yifcus van gedaante
,
gladheid en confijlentie natuurlyk als een

fnoekslever, 't geen na alle vernioeden het Pancreas zal zyn.

Het Mefenterium was met ongemeen veel bloedvaten doorwe-

ven. Het Gedarmt der Maag tot aan het lütterfte einde

maakte 3 voeten 4 duimen uit. De Nieren lagen aan de bei-

der zyden ter gewone plaatfe , en waren van dezelve geftalte

als cUe der andere vogelen : boven ieder lag een tamelyk grote

cyvormige bal, welke de bruine verwe der Nieren had; doch dien

ik liever voor de tefikulen wilde houden, als ik maar verzekert

was , dat men in andere vogelen dergelyken , en wel van die

verwe, aantreft, vermits ik anders in myn vogel geen tefticukn

vond , en dezelve nochtans (gelyk het gebrek van een eyerftok

toonde) van het mannelyk geflacht was. Noch befpeurde ik

aan de uitgenomen Ogen ene brede, het vierdedeel zyner ron-

ding beflaande, fpier, wier eigentlyk gebruik ik niet weet te

raden. De Sclerotka , of het harde oogvlies , was ongemeen
hard en vaft. Het cryflallyne vocht was fpherifch, dergely-

ken de ontleedkundigen te Paris ook aan de Cormorant , of

water- Rave, waargenomen hebben , vermoedelyk om te beter

onder water te konnen zien, vermits de Mallemuk, even ge-

lyk '^ene, ook onder het water zyne fpyzen zoeken moet, en
de viilchen gemeenlyk hun cryftallyn vocht van dezelve ge-

*^^an'" hebben. Het vergrote ook de letters | wanneer men 'er

4001 Aag, zeer veel.
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154 BESCFTRYVING van GROENLAND,
Wanneer ik al het te voren aangehaalde te zamen neem

,

kan ik niet anders oordelen, dan dat deze Mallemuk een ei-

gentlyke Meeuw was , aangezien de merktekenen , die de
vogeibefchryvers van het Meeuwengeilacht gewoon zyn te ge-

ven, als de fterkte, langachtigfmalle , fpitze en vooraan enig-

zints gekromde fnavel ; de langwerpige neusgaten , de lange

en geweldige vleugelen, de tedere poten, en het op zich zeN

ven Dgte , doch met veel vederen dik en dicht bedekt lyf , be-

neffens de gulzigheid , het fchreeuwen en de gezelligheid met
de menfchen enz. aan myn vogel insgelyks volkomen te vinden

waren.

Ik bediene my voorts van de vryheid , welke men gewoon is

aan iedereen te vergunnen, die allereerft een Dier, Vogel enz,

belchryft , en geef dezen vogel den volgenden naam : Larus

inarinus maximus ex albo , nigro ^ ftifco varius , Groenlandicus :

een bonte Groeniandfche Meeuw van het grootfte zoort (ver-

mits hy groter dan een grote End was) met wit- zwart- en

bruingele vederen , met een rechten voor aan den boven kinbak

flegts een weinig gekromden fnavel , en achter krüiswys over
elkander gellagen vleugelen.

De naam M ALLEMUKKE,of hollandfch Mallemokke,
't geen zo veel als zot Dier of dom Beest beduid , en
van Mal, yi al LE^Jlupidus ^Jtultusen het oude duitfche woord
M OKK E fcropha Tgelyk men ook noch in Holland een onrein

vrouwsperfoon een vuile Mokke noemt) afHiamt, is hem
door de hoUandfche Groenlandsvarers, om zyne domheid, ge-

geven, vermits hy, eens op een Walvifch gevallen zynde,zich

aan denzelven zonder wyken uit overmatige gulzigheid vafl

houd , en doodflaan Jaat.

Van de- J.
XXXI. Ondertuflchen moet noch meer dan een zoort van

zeiven isMallemukken zyn, vermits degene, die door Martens in zyne
^"^^^^^"fpicsbergfche reize IV. deel. 2. hoofdfl:. n. 11. befchreven

word, in meer dan een (luk van den onzen verfchilt. 'c Geen
ook te eerder zyn kan , als die benaming van de matrozen

flegts in het wilde gegeven is, en van een elgenfchap ontleent,

die meer dan een zoort gulzige en zeer hongerige vogels ee-

me.en hebben. J XXXil».
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5 XXXII. Voorts zvn hier ook menigerly Ganzen en En- Noch

LE ., inzonderheid Eyd t r-En den, 2l€<>erfug;le/ welke al-'"'^^^'*

Ie fe gelyk tegen den zomer, of met de naderende lange da- ^^'!,^j,"^^y"^

gen, zich naar Oroenland, maar tegen den winter en de lan- te rvo-

ge nachten weder na America of andere geivellen begeven ,
g^ls«

alwaar zy mter licht en zachter weer genieten Uit het be-

richt van enigen, die te Spitsbergen overwintert hebben, blykt

(by Zorgdrager III. deel lo hoofcKl. bladz. 223.) dat de aftogc

met het begin van oélober gefchied.

5- XXX ÜI. In de kreken en beken worden Forellen en wat
veel Kreeften, doch noch meer Zalmen gevonden. In Viirciien

een rivier , die in de Baals-bocht valt , heeft men eens iS ton- g^voii-

nen Zalmen gevangen; ook vangt men 'er vele Klften , oï\\qI ^ti'"^

ilac^jauc»/ welke, naar myn vermoeden, de door de Noord- de Kre-

landers zogenaamde ^^ot^jijcbcitzyn, die in Noorwegen 2tuen^J^" ^u

heten.
Beken.

5. XXXIV. De zee is ongemeen ryk in allerly viflchen , !„ ^^
doch Oefters heeft men *er niet , maar wel zeer fchone iMosZee.
selen en grote Kreeften {Pagurï) (^). Van de kleiner

vifchzoorten vangen de Wilden inzonderheid de itOÖ&e» / een
klein Haringzoort, in het noorweegfch iLoÖÖer genaamt,doch
dat noch meer den Grondeling gelykt. Deze worden door

hun menigvuldig in fuiken gevangen , en tot hunnv'; winterfpy-
ze op de rotzen gedroogt. Ook heeft men 'er vele Kabeljait»
wen. Roggen, Schollen en Heilbot, in het noor»

weegfch d^tuetcr gehelen , en die alhier zo groot valt, dat men
van één gantfche tonnen vuHen kan.

%. XXXV. Van de Zeeviffchen , die de natuurkundigen on- Van de

V 2 der^^e^'»-
fcheiu

(^g) Aan de wyi'jens, die om hare fchaamdelen te bedekken» een breder

ftaart dan de mann «tjens hcbbfu , ziet men , wanneer dezelve opj^eheven
worden , de beide i-ïeHeden, aan ieder zyde een , gelyk ook de fcheden
der lyfinoeder inwc dig zeer duidelyk. De mannetjens hebben ook tvve

manlyke. Parende, doen zy beide de (taarten aan een zyde, leggen zich op
elkander, en han^jen pofl infertionem zo vaft te zamen , dat men met de
c«u den ander ophefi'en en wegdragen kan.
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156 BESCHRYVING van GROENLAND,
der het geflacht der grote viflchen rekenen, heeft men hier

en in de overige zeen onder den Noordpool ene ongeloofly

ke menigte, en ik gelove , dat geen zoort derzelve zy , die

hier niet te vinden is ; want hier heeft de milde voorzienig-

heid van den Schepper hun voedzd (waar van hier na meer
gefproken zal worden) toebereid , en voor hunne zeer hitzige

en vette lighamen is geen andere luchtflreek bequaam, we-
gens hun vet, 't geen, wanneer de zon hun meer op de rug-

gen brandede, welhaaft fmelten zoude. Derhalven zal ik ge-

legenheid nemen, om van dezelve enigzints uitvoeriger te hande-

len , en hunne natuurkundige befchryving, zo veel mogelyk,
in een beter licht te flellen , dan tot noch toe door anderen
gefchied is , doch voornamelyk aanleiding geven , op dat men
van tyd tot tyd daarin tot te meerder kenniflè gerake-

§. XXXVl. Dat vifchgeflacht onderfcheid zich merkelyk
van andere vifchzoorten ; want het heeft van dezelve niets,,

dan de uitterlyke geftalte , komende zyn inwendige , ja zy»^

ne gantfche gefchapenheid, met de landdieren overeen. Hec
heeft warm bloed , fchept adem door middel van een long

,

i%^ ^'^'en kan derhalven niet lang onder water blyven : het teelt op e-

ne dierlyke wyze , brengt levende jongen voort , en flik dezel-

ve met zyn melk en zog; Daar ook de andere viflchen hunne
flosvederen uit graten beuaan , die met dunne tuflchenhuidjens

aan malkander gehecht zyn , hebben de Walviflehen daar voor
gewrichten, gelyk een menfchenhand met vingeren verbeeld (i^),

met fpiertjens of veel zenuwachtig vleefch bekleed, en mee
zulk een dikken huid en zwoort als het overige lyf bedekt, wel^
ke ook, daarom ter onderfcheiding door onze endeHollandfche
Zeelieden vinnen (/) genaamt worden, waar tegen de ande-

ren

C-^") Men Ijan een aftekening der vingewflchteö van een Bruinvifch zien
by Major in Mifcell, curiof. Medico'Phyf* Lib. ly, p, 25. en van een an-
deren vifch van dat geflacht by Sacbs Monocerolog» p. y^feq, wesiialveii
dezelve ooli in de Kunfl;- en Naiuraüen-Cabinetten voor de gewrichten
der handen van Meermeiifchen plegen gewezen en uitgegeven te worden.

(/) Van het oude duitfche woord ^te/ A. Sax. ^ilUia/ Augl.^in /
Dan. gi'nt)fr/ Suec. §cra/ Lat. Pinna, een Flosveder.
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ren fiolen of popfeöcrn heten ; doch hierin heeft de wyze
Schepper voor hun zeer wel gezorgt , vermits gemene f l o s-

VEDEREN voor huH veel te zwak geweefl: zouden zyn , om
hunne ftyve lighamen te wenden , of in het nederzinken den

Jafl: van het nadringend zware lighaam te wederflaan , en de

florting te verhoeden ;gelyk dan dit gezamentlyk vifchgeflachc

daarenboven noch een bredcn , horizontaal op het water leg-

genden , dikken Staart heeft , die ongetwyffelc ook in-

zonderheid geordent is, om de vinnen te hulp te komen, en

te verhoeden , dat die vifch , welke wegens zyne plompen en
zwaren kop of voorde gedeelte , tegens het overige lyf te re-

kenen , een grote overwicht heeft , wanneer hy naar den
grond wil , niet te haaftig over en nederwaarts op de rotzen

£i:orte,maar langzaam zinken en zynen val matigen zoude konnen.

5 XXXVII. Eindelyk heeft het VValTifchgeOacht boven an- Waarin

dere viffchen noch dit byzonder, dat zyn dierlyk vleefch rond- in zon-

om tamelyk hoog met een zeer taay , zenuwachtig en pori-
jg'^jjj,

achtig of fponcieus fpek ('t geen de engelfche viflchers Blubber yj\^ van
noemen) bedekt en omgeven is. Tot wat einde dit aJles van andere

den alwyzen en almagtigen Schepper verordent zy , blykt ten viflchen

dele, uit 't geen deswegens te voren van de Harten is aange* °^!|^jfj^'gjj

merkt. Op dat men ook hierby dé verdere Goddelyke oogmer- u^
ken tot deszelfs lof erkennen moge , zal ik den duitfchen lezer

alhier noch de fraye gedachten mededelen , die de fcherpzinni-

ge , geleerde en vrome Ray van het nut van dat byzonder fpek-

dekzel in de Philofoph. Transact. (^) heeft doen iaflchen. Hy
oordeelt, eerftelyk, dat het het koude water een zekere wytte
van het bloed, 't geen werkelyk en voelbaar warm is, afhoud;
dat het ten twede de uitwaafleming der warme dampen uit het
bloed belet , en ge\iolglyk de natuurlyke hette van den vifch

behoud, en ten derde, dat het ook het plompe lighaam van
den vifch, *: geen in zich zelf te zwaar mogte zyn, om zich

te bewegen en te zwemmen , ter verlichting en tot een te-

V 3 gen-

ei) Fid, Lowtborp Epitêm, VqL IL p» 83^.
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EN DE STRAAT DAVIS. 159

deren flcgts één gat , als de Cachelot. Die Neusgaten heb- zoorten

ben komen zelden voor. Onze fchippers hebben dezelve nooit "J^'!,^!'*"

in Oroenland noch in de Straat Davis gezien , en ik zoude het gèhaaiV

fchier voor verdicht gehouden hebben , zo niet, behal ven worden.

I'éiber (/),de door zynen Prodromus hijiorics Naturalis Scotice wel-

bekende en geloofwaardige D. Rob, Sibbald in zyn zeer zelden

voorkomende Bahnologia nova van twe onderfciieiden zoorten ,

die op de fchoifche kuften geftrand waren , melding gedaan
liad(w). Voorts verdeelt men dezelve natuurlykft en kenbaarft in

de zulken, die een vlakken, en in de zodanigen , die een
UITGEWASSEN RUG hebben. Een vlakken rtig heeft de ei.

gentlyke Walvifch en de Noordkaper. Een uitgewafTen rag

hebben en wel (r) met ene vin de Vinvifch , de Jupiter , of

(2) met een of meer Bug hels, de Zwaartvifch onzer Groen-
landsvai;iprs , de americaanfche pflocFpfcb enz. Voorts hebben
de Walviflchen Baarden, gelyk de Grocnlandfche , Noord-
kaper, Vinvifch enz. of Tanden. De laatften hebben , 't zy
flegts (i) enen Tand, als de zogenaamde Eenhoorn, of (2) ve-

le en onder dezelve , 't zy maar allï en of meefT: in dt o n-

derkaak, als de Cachelot en de Witvifch, of in beide de
KAKEN , als de Potskop , de Dolphyn , de Bruinvifch enz.

§. XXXIX. Ónder de genen , die Baarden en een vlakken of Ais i.de

gladden rug hebben, is de voornaamfle, en waarom alle uitre- ^y "'t*

dingen gefchieden: De rechte Groenlandscke Wal
glJaai^^/

viscH, Balana vulgaris edentula^ dor/o non pinnato. Ray Baltenadc

viajor laminas corneas in fuperiore maxilla habens
, fiflula donata ,

Groen.

blpennh , Sibbald. Ifl. eicttba^r/ Dan. eUcfeteba^/ Vlakrug, |jPf
^^^e

gelyk ook ÖanÖ-^uaL Het is een plompe en dikke vifch
, ^jfgi,^

wiens kop het derde gedeelte uitmaakt
, gelyk men deszelfs af-

beelding by Martens in zyne fpitsbergfche reisbefchryving, die

de

C/3 Die niet te min ex xvrc^^U van enen met twe vinnen fcliryven wil.

Fid. PyUlugb, Hifi. Pifcium , Lib, IL cap, 4.
(w) Als I. Balana tripennis , nares habens cum roftro acuto ö* plich

in ventre, en 2. Jhil.ena tripennis , maxillam infmortm rotundam & fw
periore muita léi,'iotem baiem..
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160 BESCHRYVING van GROENLAND,
de befle is , vind. Hy word 60 of 70 voeten lang. De vin-

nen aan de zyden ryn 5 tot 8 voeten lang , en de ftaart , die

horizontaal ligt, doch aan de beide zyden iets in de hoogte ge-

kromt is, zulks hy een ^^-^ verbeeld, 3 of 4 vademen breed
,

waar mede hy , zich op de zyde geworpen hebbende, gewel-

dig flaan kan. De huid is glad en zwart , doch in enigen met
wit en geel , inzonderheid op de vinnen en den ftaart , fierlyk

gemarmelt: de buik wit. Met den ftaart roeyt de vifch zich

voort , en wel zo gezwind , dat het , als men de vrefelyke gro-

te en zwaarte van den vifch overweegt , ten hoogften te ver-

wonderen is. De vinnen gebruikt hy alleen , om zich te wen-
den; doch het wyfje bedient 'er zich ook noch van, als zy vlucht,

om hare jongen met dezelve voort te flepen, door de vinnen

achter de uitftekende vleugelen , of einde van den ftaart der

jongen te (laan. Onmiddelyk onder den huid , die flegts zo dik

als papier of dun pergament, en het zwoor: , 't geen een vin-

ger dik is, ligt het Ipek onmiddelyk boven over het vleefch

9 tot 12 duimen dik, zynde fchoon geel van verwe, zo de vifch

gezond is; doch het vleefch in zich zelven mager en hoog rood,

Aan de bovenkaak zitten aan de beide zyden de baarden, die ta-

melyk fcheef beneden waarts in de onderlip, als in een fchede

fluiten, en d^ tong van beide zyden genoegzaam omvatten, ge-
lyk zy dan ook op hunne fcherpe kanten met hairen of vezelen

voorzien zyn, op dat zy aan de ene zyde de lippen en tong
voor het kerven en quetfen bewaren , en teftens aan de andere

zyde het ongediert , 't geen de vifch influrpt en tuflchen de bla-

den der baarden tot zyn voedzel vermaalt , als in een net op-
vange en houde, tot de vifch het inzwelgt. De baarden zitten

als orgelpypen in de kaken, de allerkleinfte en kleiner voor en
achter, de grootfte in het midden , welke laatfte 6, 8 en meer
voeten lang zyn. De tong zit meeft vaft , en eigentlyk is het

alleen een groot ftuk fpek , waar mede men enige'tonnen vul-

len kan. Het oog is niet groter , dan een o&oog , en hec

fedroogd cryftallyne vocht als een grote erwete. Zy zitten in

et achterhoofd , alwaar het zelve het breedft is , van waar zo
wei de kop voor, als hec lyf achterwaarts, fteeds fmaller word,

op

ï
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op dat zy enigzints voor en achter zich konnen zien , en den

vifch zo veel te nutter zyn ; doch eigentlyk zitten dezelre zo-

danig, dat zy voornamelyk daar mede over zich heen , en wac

boven hun is, zien konnen, als waar toe zy dezelve het meefl

gebruiken ; want vermits zy zich ter hunner zekerheid gaarne

onder het ys ophouden , doch zonder lucht te fcheppen 'er niet

zeer lange onder duren konnen , loeren zy boven zich, waar hec

licht doorvalt, en het ys mitsdien het dunfl: is , en dringen te-

gen hei zelve (en wanneer het ontrent een elie dik is) met hun
kop zodanig, dat het aklaar berllen en hun de nodige frifTche

lucht ter inademing doorlaten moet, vermits zy anderzints to5

dat einde alle van onder hetys zouden moeten hervoort komen,
en zich fteeds aan het uitterfte gevaar bloot (lellen. Ter be-

fchutting van de ogen heeft de dierlyke Walvifch, tegen den
aart van alle andere viflchen , oogleden en winkbrawen, gelyk

de landdieren. Hier by , en vermits hy zo zeer , beide van de
zwaartviflchen en de menfchen , vervolgt en gedood word, en
zyn geflacht niet flerk vermeerdert , heeft de wyze voorzorge

van den goeden Schepper hem ook met een ongemeen fcherp

en wyd gehoor, ter zyner redding, voorzien. Wel is waar,
dat men aan den kop uitterlyk geen het geringft fpoor van oren

of oorlappen ontdekt , die hem ook in het zwemmen hinder-

lyk zouden zyn , en allerly moeyelyke toevallen onderhevig

maken; doch zodra de opperhuid van den kop weggenomen
word , vind men recht achter de ogen en een weinig lager een
zwarte vlek, en op die plaats een tedere pyp, waar door on-
getwyfFelt het geluid tot aan het trommelvlies dringt ; want
door dezelve boren of floten de matrozen met een bootshaak
ongevaar twe ellen diep op de Cochlea, cavitas cochkata buc*

cinata, ,antrumbuccinofum,ge\yk de ontleedkundigen fpreken, *c

^een een byzonder ter gehoor dienend been , en door hun
Wal VIS et OOR genaamt is («), welke zy, wanneer de vifch

X reed»

(«) Dezen heten gemeenlyk in de Apotheken Lapidet Tiburonis of La*
piiti Mênatif ca worden daar voor, byzonder in de laadfteden, gaatfch

ver-

V
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isifï lighaam , en iigc daarin als in een fchede bewaart , gèlylc dan

ook de opening van dezelve met muskelen, als een fluiifpier»

va(l geiloten is, op dat zy niet aan den grond der zee in het

zwemmen gequetft worde. Het teellit der wyfjens is dat der

viervoetige dieren g. yk , doch ook zeer vaft gefloten. Be-

neéens het zelve zit aan ieder zyde een borfl of pram , die

gewoonlyk plat zyn, doch door de moeder , wanneer zy haar

jong te zuigen geven wil , van 6 tot 8 duimen in> de lengte»

en van lo tot iz duimen in de rondte , tot gemak van het

jong, uitgedrongen konnen worden (o). De vermenging ge-

fchied, volgens eendemmig bericht onzer Groenkindsvarers,

zodanig , dat zy beide op hunne brede en plat liggende (laar-

ten als (laan , met opgerechte lighamen tegen malkander (lo-

ten, en zich boven door middel hunner vinnen aan een (luiten.

Echter bericht F. Dudley in de aangehaalde Tranfactitns de vol*

gende andere (doch vermoedelyk alleen aan zekere zoorten ge-

wone) wyze: het wyfje, zegt hy, werpt zich op den rug, en

buigt haar (laart terug; het mannetje rud op denzelven, en

word van haar met hare vinnen als omarmt en vaflgehouden.

Zy vermengen zich, volgens zyne aanmerking, flegts alle twe ja-

ren. Een bezwangerde zoude 9 of xo maanden dragen , en is

danhetvetd, voornamelyk ontrent dén rytyd. De vrucht zou-

de, (legts 17 duimen lang zynde , reeds volkomen geheeld en
wit» doeh wanneer zy voldragen is, doorgaans 20 voeten lang

en zwart zyn. Gewoonlyk brengen zy maar een jong, zelden

twe , voort. Wanneer de moeder haar jong ftillèn wil , werpt

vy zich op zyde in het oppervlak des waters, en laat het zui-

ten.
De melk is als koemelk. Zy draagt zeer grote zorg voor

aar jong, 't geen zy, vervolgt wordende , door middel harer

vinnen op ,de bovengezegde wyze tegen zich gedrukt voorc-

fieept, en ook^ offchoon gewond zynde, niet verlaat; ja, als

zy zich naar den grond begeeft , onaangezien het gevaar , en

alhoewel zy een half uur onder het water kan blyven, nochtans

X 2 om
>., ., ..1 1

,
,

,

CO ^^ Phiïofopb, TrmfaSt, iV. 3^7» ^rt, a.
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léA. BESCHRYVING van GROENLAND,
om het jong/c geen zo lang zonder veriTchen adem niet duren

kan, ?eel gczwinder weder naar boven koomc. Gelyk zulks

door den boven bygebragten Dudley aangetekend is (ƒ>). De
Walviflchen blyven een ieder by hun zoort, en vermengen zich

met geen ander. Voorts houden zy zich fleeds in grote hopen
byeen, en verrichten zodanig alle hunne grote reizen. Het ge-

wormc, waar van de Walvilch alleen leeft , behalven wat hy
van zeer kleine viflchen in het zog mede influrpt {q) fchynt

geenzints genoegzaam ter verzadiging van een zo groot dier,

en nochtans word het 'er zo vet van , dat het in vethsid zyn
gelyken niet heeft. Ik heb alle bedenkelyke moeite aange-

wend, om enigen dier wormen in liqueur te bekomen , op dat

ik dezelve naauwkeuriger zoude konnen befchouwen en be-

fchryven , doch wegens de ongelooflyke nalatigheid der zul-

ken , die op de vangd uitgaan , tot heden daar toe geenzints

konnen geraken.

II. De S> ^^* ^^ NooRDKüPER, die door onze en de holland-

Noord*
kaper.

.>fh': -,!•;' fche

(p) Zy zuigen een jaar lang , en worden als dan door de engelfchen
Shêft-beadSi dat is Kortkoppen genaamt. Zyn zeer vet, zulks zy 50
vaten traan geven; doch de moeder zeer mager. Twejarigen heten Stunts,

dat is DoMLiNGEH, vermits zy na de fpening dom zyn, en dan ge-

ven zy flegts van 24 tot 28 vaten. Vervolgens heten zy @(^tt(flfd^ /
SCHEDELvisCH , Wanneer hunne ouderdom niet meer bekent is, maar
alleen uit de lengte hunner Baarden gegill moet worden. TramaSt, cif.

(f) f^itf, Martem Sttitsb. reize 1 2 boofdli, n, 2. Zorgdrager Gr§enlandfcbé

viffcbery 11. deel 6. hoofdft. bladz. 87 en volgende, waar by ik voegen
zal, *c geen Cbriftiaan Bullen in zyn gehouden journaal van het voorge-
vallene op de reize naar de Noord -zee , Groenland en wyders in den
jare 1667, te Bremen in het volgende jaar in quarto gedrukt (c//.<7^^<9<*

Jaa difyuif* de Leviatb. Jobi^ fchryft : De fpyze van den Walvifch zyn
kleine wormen, die alhier dik in het water dryven, zwart, zo groot als

een graauwe erwete of kleine boon, rond geformeert, gelyk een hoorn-
ijef met kleine fubtile kundige vleugelen, dun gelyk een velletje zyn ;

zulks men dezelve niet yatten kan , en waar mede zy zwemmen. Hun
naam is Walviscuaas, en zy fmaken als raauwe Moffelen. Hun reuk
is , gelyk wanneer men met de handen lang in ongekookte fuiker

gearbeid heeft. Die reuk blyft lang aan de vingeren zitten. Dat aas ont*
langt de Walvifch met zyn grote bek in menigte , maalt het met zyac
I airden aan flukken; *t geeu aan hem bevonden is.

m
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iche Groenlandsvarers naar het noordlykfl: voorgebergt ia

Noorwegen, de Noordkaap geheten, dus benaamtword,
vermits hy zich in een grote menigte aldaar onthoud, of zy

hem aldaar het eerft en het meeft aantreffen , is den eigent-

lyken Walvifch in alles gelyk , behalven dat hy zo wel van
kop als lyf fmaller en kleiner (nadien hy maar lo , 20 tot •

30 quartelen fpek , en zeer kleine Baarden uitlevert
, gelyk

Martens betuigt) ook mitsdien veel vlugger en gezwinder
,

doch ook zo veel te gevaarlyker als gene is. Zyn huid is ook
zo üuweelzwart niet, als de eigentlyke , maar enigzints wit-

ter , en zyne kaken minder langachtig, doch ronder. Ik wil-

de hem noemen: Balana minor edentula dor/o non pinnato. Op
deze zoort en de naaftvolgende worden de balani gevonden,
waar van nader gefproken zal worden ; doch niet op de gro-

te Walviflchen. *t Geen my van dien vifch merkwaardig voor-

gekomen is, heb ik in de befchryving van Yfland , vermits

hy zich ii^ de yflandfche bayen fteeds bevind, bladz. 78 en
volgende aangehaald.

^

5. XLI. Nu volgen die Baarden en te gelyk een uit- III. De
GEWASSEN Rug hebben. Onder dezen koomt eerfl: voor de Y'"*

ViNviscH, na zyn achter op den rug naar den flaart ver-^'^^^* ^

heven ftaande vin alzo genaamt. Engelfch mede Finfisb^

Franfch Gibbar. Balana major edentula corpore Jtriëtiore dor/o pin^

na mucronata notabili. Hy is zo lang , ook wel langer dan de
rechte Walvifch, doch veel fmaller en langachtiger (r), ook
veel vlugger, en , wanneer hy ook noch zo lange vervolgt word,
niet zo haaft moede te maken als de grote Walvifch , ook veel
kwaadaaniger , en wegens zyn heftig (laan met den flaart en
de vinnen veel gevaarlyker , als dezelve. Zyn huid is zo fiu-

weelzwart niet, als die van den Walvifch , maar als de zeelt;

zyn buik wit; zyn vin op den rug si tot 4 voeten hoog, recht
op flaande en fpits ; doch de zyvinnen ieder 6 of 7

X 3 voe-

(r) Zie deizelfs verdere befchryving benefFens de afbeelding by Mar»
unt/pitibergf* reisbe/cbrjving IV. deel, cap, 11.

-.



j66 BESCHRYVING van GROENLAND,
voeten lang,en mitsdien langer dan die van den Walvirch(j).Hy
heeft veel minder fpek, dan de rechte met den vlakken rug, Zyn
Baarden vallen ook korter, daarby knobbelig en flegt. Zyn keel

of ftrotis veel groter, dan de anderen, want hy|leeft van Haring,
Makrelen en andere viffchen.

IV. De S' XLII. Van dezelve zoort is de Jüpiter ofJupiTER-
Jiipfter- viscii, welke benaming ongetwyfFelt hervoort koomt van de
vifeh.

jjy andere gebruikelyke benaming Gubartes of Gibbartas (t) , die

ook uit een andere, by de Biscayers ten minden voor deze ge-

bruikelyke, benaming Gibbar verdorven («) is. Ondertuflchen

kan ik noch niet recht eigentlyk en met volkomen zekerheid

zeggen , wat Walvifch de zeelieden onder den naam van Jubar*
us verflaan. Nochtans zal ik , wat ik van den Jupiter heb kon-
nen ervaren , aanhalen, of uit deszelfs vergelyking met het
geen anderen van de Jubartes gt^ohrav^n of verhaalt hebben,
een duidelyk begrip gemaakt zoude konnen worden. Üie Ju*

^ piter

CO Pbihf. Transaft. iV. 387. Art» a.p. tt^8, '' '
'

(/) Rumpf verhaalt iu *t voorby gaan, dat een Walvifch in Groenland
zonder tanden door de matrozen Gibbartai genaamt word, doch geeft *er

gsen de geringde befchryving van Amboinfcbe Rariteit kamer p, a8o. Ia
de Pbilofopbical Transait» N. I, p. i a. word van een zekeren by de Ber»
mudai gQVMgtn jongen Walvifch (Cubï) gefproken , die achter zeer fcherpw
gelyk ^e nok van een huis, doch de kop zeer ptomp, en vol grote bui*
len aan de beide zyden , de rug zwart en den buik wit was. Waar by
zyne wonderbare gezwindheid en fterkte , beneffens het grouwelyk ge-
schreeuw , *t geen hy, tot hunne verwondering maakte , gedacht word»
roet byvoeging, dat men één van over de 100 voeten lang gevangen hid,
eu dat dezelve het zoort zeer naby quam , *t geen Jubartet heet , zonder
tanden, en langer dan de groenlandfche WalviflTchentdoch niet zo dik, en
dat hy maar weinig en flegt fpek als gebonde vleefchnat had.

(jt) 2o veel is zeker, dat de Jubartes een zoon Vinviflchen is, even zo
laug als en noch wel langer dan de groenlandfche vifch , doch fmaller.
JLondelei de Pifcibus Lib. Xf^Lcap, ia. den Vinvifch onder den naam van
BALiBNA VERA befchfyvende, zegt: Eam Santones bélluarum ptfcato»
res vocant Gibbar agibbero dorfo» /. e, in tumorem elato, in quo eft pin»
na, H<ec balanis vulgo di£ti% minor non efi , fed minus fpijjat minusque obefa^
hngiore & acutiore roftro &c, vorat apbyarum turmas* Uit' deze Gibbar
is ongetwyfFelt jfubartes door buitenlaodfche Waivüchviücberen gefmeet*
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piter is, zo als ik uit den eigen mond van den commandeur of

fchipper, die in dea jare 1723 één gevangen had, en enige

andere berichten verftaan heb , niet zo dik van kop ais de

rechte Walvilch , maar van een veel fmaller of fpitfer en lan*

ger kop en bek , en ook achter fcherper en fpitfer van lyf ;

heefc twe blaasgaten , en fluit by htt uitblazen , gelyk een

menfch, met den bek, doch veel fl:erker; 't geen de eigent-

lyl^e Walvifch niet doet. Zyne lengte gelykt, ja overtreft by-

wylen, die van den eigentlyken Waivifch, oflclioon die, wel-

ke deze fchipper gevangen had , maar 50 tot 60 voeten lang

was. Zyn huid legt hem genoegzaam los op het lyf met vele

vouwen en kreuken. Hy is zwartblaauw van verwe. Op den
rug heeft hy een (lompe niet veel gekromde en 2 voeten ver-

heven vin, weshalven hy tot het gellacht der Viaviflchen be-

hoort; doch heeft daar achter noch een bughel , die veel lager

en enigiints langachtig is. Als de in den jare 1723 gevangene

gewond was , had hy ongemeen hevig en gelyk een geflagt

wordend varken gefchreeuwt. Dezelve nad geen tanden, maar
Baarden gehad, die flegts kort van li ook 2 voeten , en onder

zeer breed , zulks zy een driehoek fchenen , wit en broos wa-
ren ; gelyk hy ook maar 14 quartelen en daarby dun water-

achtig fpek gaf» 't geen by het uitbranden verrookte en niet

tQt Traan werd. Jly mag heten : BaJcena major corpore Jiric»

tiore edentula , dorfo pinnato. Voorts was dezelve zeer k>Yaa4^

fiartig, en daar de gemene WalvifFchen voor hunne vervolger»

vluchten , was hy de floep nageylt , en had ook drie mannèri

yit dezelve, en zo deerlyk geflagen , dat zy hun leven verloreii

(p). Die vifch was doenmaals een paar, waar van de een den
anderen niet verlaten wilde, maar, na dat de een gedood was^

de ander zich 'er overgelegt en verfchrikkelyk gewoed hacl»

Ten befluite is aan te merken, dat aan dezen vifch, inzon-
' ..' ."... . -, :..' -. . .

';. der-

(jv) My dunicc, dat deze befchryving, met die, bladz. i65in de nooc

(j) uit de PJbiUffpbicai, TransaS. gettokkQn, zo naauw overeen koomt,
dal beiden, ^p niet euerly vifcb, t^n mioüen enerly zoort ten voorwerp
hebben»

-
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.

f 5. XUII. De Paal of Staakvisch, the Bunch-or llump-v. De

back'pyhale op de kuften van Nieuw -Engeland, kan heten :^^*'"^

Balana major edentula pro pinna paxillum in dorjh gerens. De
ylj^'j,^'

zelve heeft een Bunch of Bult, in de geftalte van een paal of

ftaak, die achterwaarts ftaat, terplaatfede Vinvifch zyn vin

draagt. Deze is een voet hoog , en zo dik als een mans hoofd.

De zyvinnen zyn tot 18 voeten lang , zeer wit van verwe ,

en (laan ter halver lyf. Het fpek koomt dat der Walviflchen

zeer naby, en de Baarden zyn ook niet veel waardig, offchoon

een weinig beter als die der laatflgenoemden (z).

5 XLIV. De Knobbelvisch, the Srag-lVhak op de VI. De

kuften van Nieuw - Engeland genaamt («) , is in plaats van^"/^!^'

de vin op de hoogte van zyn rug met een half dozyn knob-
*^'^^*

beien of bulten bezet. Ik zoude hem noemen : Balana major

edentula dor/o verfus caudam i\odofo, In geftalte en veelheid van

het fpe^ koomt hy den rechten Walvifch het naaft by. Zyn
Baarden zyn v/it, die niet willen fplyten.

§. XLV. En hier mede kome ik tot de W a l v i s c h s o o r- vn. De
TEN , die Tanden hebben , waaronder. e en Tand heeft 9lar^#

de ÏTïar^wal / ai«m^*», in 't gemeen Monoceros^ de E e n h o o R N, *»«!/

Eenhoornvisch (Z>)byde Groenlanders 'CoiWcP genaamt. ^^^^
Dat dit een Walvifchroort zy , is genoeg af te nemen , ver- hoorn,

mits hy vinnen en een ftaart gelyk een Walvifch heeft ,

met blaasgaten in den nek, ter ademhaling, en met fpek over
Y het

iz) Pbilof. TramaÜ, N, 387. AfU 2. p, 258.

la) Pbilof* TransaÜ. d, L
(*) Dat de vooruittlekende Tand geen Hoorn, maar veeleer een eigent-

lykeTand zy, is door anderen bereids met vele gronden bewezen. Ooit

heeft men flegts om daar van overtuigt re worden , derzelver gelykheid

met de Tanden der Cachelotten en der Walruflen in het water in acht te

nemen, en op het Innd met de Tanden der Ëlephanten, en inzonderheid

van het dier Babi Konfa beide uit het boven Italcenbeen recht uitgewas-

fen (Vid* befchryving by Grcvo^ Muf» P. ƒ. p* 27 feq^ of boven achter

over Icrom als Hoorrsn gebogen Tanden, waar mede het zich des nachts

aan een hogen talc van een boom hangt. Falentyn befchryving der dieren

van /Imboina bladz. 268 , ongetwyffeit om te zelierer voor Tygerj en der»

gelyke dieren te flapei.

'i>
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170 BESCHRYVING vak GROENLAND,
het gantfche vleefch, gelyk deze vifch, voorzien is , en Ook
levende jongen zoogt enz. Zyne eigenclyke geflalte is tot nocU
toe niet geheel beuecht, vermits onze lieden hem zelden ge^

zien , en noch zeldener met opmerkende ogen befchouwt heb-

ben. De vrucht , die uit een t\ivehoornig wyfje voor enige

jaren gefneden en herwaarts gebragt werd , was noch te jong,

en door onvoorzichtige droging zo zeer ingekrompen , dac

men 'er zich geen rechte verbeelding van maken konde. De
fchippers , die de Straat Davis vlytig bevaren , hebben my
willen verzekeren, dac de Eenhoorn fmal van lyf, en in ge-

flalte den Steur veel meer gelyk , doch niet zo fpits van
kop is. De huid is glad en zwartachtig , by enigen appel-

graauw , gelyk Mariens (c) bericht ; de buik wit. Hy had llegts

twe vinnen en een gladden rug; fpek had hy ook niet veel,

waar van een Traan koomt, die dunner is , en ook zo onaan^

genaam niet riekt , als die van den Walvifch. Een van 20
elkn , wiens langer Tand van 7 '' >eten was, had alleen li

ton fpek gegeven. Uit den fnuit aan de linker zyde gaat de
lange gedraayde tand , die in de zee met allerly onzuiverheid,

als met een fchede , overtogen zoude zyn , en bywylen t'ene-

maal groen fchynen. Aan de rechter zyde is dezelve iets kor-

ter, domper en dicht toe (i). Zo de yflandfche biflchop, die

aan fVormius (d) narichten gaf, recht gemeten heeft, had een
vifch van 30 ellen en iets daar over een Tand , die 7 ellen uic-

fteekt. Voor dezen hebben de goede lieden , welke den Tand
voor een Hoorn aanzagen , uit het voorbeeld der Hinden en
Reen gewaand , dat de wyijensvüTchen geen Hoornen of Tan-
den hadden ( en welke waan onze ^roenlandfche commandeurs
merendeels noch byblyfc)en daar uit voorts gegift, dat de Bruin-

vifch de Fbocana of DelpMnus Septentrionalis (*t geen doch een
eige

(c) yid* spitsberg» Reite, IK deel 6* boofdfl» n. 6.

(//) Ene austomifche befchryving van het bovendeel van den kop geefc

D, Sachs in zyne Monoeefologia ^ Racek» 1676. 8.

CO In zyn Mufeum p* c8a. Ik hel» In Dyüe Yerzameliai; twe TaodeD*
die gehesl en ongefchouden zyn*
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eige foort op zich zelven is , die tnannetjens en wyQens onder

zich heeft) het wyfie van den Eenhoorn was (ƒ). Doch zo

weinig de wyfjens cler Walruflchen, of Elephanten de uitfte-

kende lange Tanden ontbreken , zo weinig ontbreekt het ook
de Eenhoornnin 'er aan. Ja, die in den jare 1^84 door een
liaraburgs commandeur gevangen werd , had iwe Tanden (g).

Maar dewyl ik van dit rwetandig wyfje gewag maak , kan

ik niet nalaten, hierby te voegen , dat offchöon verfchciden

vermoeden, als of de rTarf>U)al gewoonlyk tWe Tanden, en de

eentandige zyn tweden alleen door een toeval verloren had, ik

deswegcns nooit overtuigt zal worden ; want de grote zeld-

zaamheid flaat in den weg (hy dat men altoos alleen vifTchen

Y 2 met
(f) Sacbs d.Lp» 79.

{g) In dat janr 16S4 had de commandeur Dirk Peter) L'n op het Schip, ge-*

natimt de gulde Leeuw, het gelulc, dat wyfje te vangen, en het opper hoofd-
been met de daarin delcende beide Tanden naar Hamburg' te brengen, alwaar
die zeldzaamheid noch by een oubeampt perfoon te vinden is* De beide
Tanden (lelvfn neffens elltander, en wel recht voor den kop ter wyte van
3 duimen, doch verwyden zich zodanig» dat zy aan de fpitfen 13 dui-

men vaneen flaan. De linker Tand heeft de lengto van 7 voeten en 5
duimen, en aan den kop de rondte van p duimen. De rechter is 7 voe-
ten lang, en aan den kop 8 duimen dik* Beiden ftckcn i. voet en een
duim in den kop, en is deszelfs been a voeten lang» eu een en een ha!f

voet breed.
{b) Men weet noch van het hoofd van een Eenhoorn met twe Tanden,

dat in Amfterdam gezien is* Zie Zorgdrager Groenlandfche nffcbery bladz,

9. en van *t geen den heerT/Vi&ö Laffen Ticbotiius, Profeflbr te Coppenha-
gen, in den jare 1706 gelegenheid gaf* Exercit, Hiftorico-Critica onder den
titel : Monoceros pifcis baud monoceros te fchryven* Hoewel het laatfte noch
twyfFelachiig blyft,en de toekomende verdere uitvoering van den fchryver

het allereerft klaar eu bewyflyk zoude hebben moeten maken, of het ge-
vonden kleine been een eigentlyke Tand zy , of waarfchynlyk dat hy nooit

had konnen uitwaffen. Want *er is flegis een prodromus en een Exerci»
tatio in het licht gekomen , en daar mede door de gevolgde dood van
den fchryver dat werk blyven Üeken. OndertufTchen , nadien ook die

beide Rukjens zeer zelden te bekomen zyn, heb ik ter opmerking en te

gelyk tot opheldering van *t geen van dezen vifch gefchreven is, uit dien

prodromus de ingevoegde kopere plaat hier mede den beminnaren der na-

tuurkunde wel willen voor ogen leggen, vermits de befchryving, welke
de heer Laurenzen in Mufeo feg$o,X.WMt in dit been van den kop gele-

vert word) Seéi, I/I, « i. daar van féeft, en de afbeelding geheel onge^
noegzaam is*

u

'
.1



,7« BESCHRYVING TAN GROENLAND,
met een Tand aantreft ; behalven dat aan den kop, dien mén
bywyien bekoomt , geen het geringde fpoor van een afge-

broken Tand gevonden word , maar veeleer de andere zyde

van den fnuit dicht beiloten en bewaflen. Zy zyn gezwin-

de zwemmers , vermits zy zich met hunne (taarten voortroe-

yen , en met de vinnen , die echter daarenboven wegens hun-

ne kleinheid onbequaam fchynen, naar vereifch wenden. Zy
zouden bezwaarlyk geharpoeneert konnen worden, zo zy niet

fchaarswyze zwommen , en , als men hun nadert , dicht by
elkander, en wel zodanig zamendringen> dat de achterflen den

voorften de Tanden op den rug leggen , en daar door zich

zelven verhinderen , dat zy niet gezwind naar den grond dui-

kelen en weg geraken konnen , waar door een of twe van de

achterften gefchoten en gevangen worden.

Eindelyk is my het geluk dus gunftig geweeft, dat in den ja-

re 1736 een Eenhoornvifch ofJTlftr^iPal in de maand february

in een Imakfchip naar Hamburg gebragt werd, die met een ho-

gen vloed op de Elbe geraakt, doch by een fchielyke eb ge-

ftrand , en , na hevig getobt en zich vermoeit te hebben , ein-

delyk afgemaakt was.

De vifch was van geflalte meer dik dan langachtig, met een

flompen kop, een reiskoffer niet ongelyk ; had aan de linker

zyde een uitftekender. Hoorn , twe kleine vinnen of flolTen , en
een breden horizontaal op het water liggenden ftaart.

De huid was fneeuwit, met ontelbare zwarte vlekken, en
als men door hare gantfche dikte, die niet geringe was, fneed>

door en door gemarmelt, de onderbuik geheel wit en alomme
glanzig, ook in het bevoelen zo zacht als fluweel.

De gantfche lengte van den rand van den fnuit of kop tot

aan het einde van den flaart io| paryfche voeten en 11 voeten

8 duimen hamburger maat.

De Hoorn , of veelliever de Tand , (lont 5 voeten 4 duimen
paryfche maat uit den kop.

Een ieder vin had flegts 9 duimen in de lengte en geen twe
vlakke handen in de brete ; doch de brete van den plat liggen-

den flaart bedroeg 3 voeten si duimen.

De
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EN DE STRAAT DAVIS. '73

De Tand, die lings gedraait was, quam aan de linkerzyde uit de

bovekaak recht bü vsn de opper lip. De rechter zyde was dichc

toe en met de gantfche huid geheel overtogen, en bevoe-

lende geen de geringde holte in 't been van den kop te be-

ipeuren.

De bek zat zeer diep benedenwaarts , en de onderlip was
fmal en kort, ja de gehele bek zeer klein, vermits de infne-

de- niet veel meer dan een hand breed was, zonder enige Tan-
den, alleen de rand van den bek een weinig hart en ruig , de
long ongevaar een hand breed. Boven op den kop was een
blaasgat, *t geen als met vlecfch gevoedert en met een klap-

vlies , dat geopent en gefloten konde worden , voorzien was ,

door welk gat de vifch het ingeüurpt water by de uitademing

weder uitfpuiten konde.

De ogen zaten diep nederwaarts en (legts een weinig hoger,

dan de bek , hunne opening was zeer klein , en met een zoorc

van oogleden voorzien.

Het was een mannetje, doch de roede qtiam niet buiten de
op'-ning van het lighaam.

Dit is alles, wat ik daar van uitterlyk konde waarnemen,
vermits de vifch in een fmakfchip vafl geperfl: lag , en zeer

bezwaarlyk te befchouwen was;weshalven het ook moeite kos-

te, de hier bygevoegde afbeelding te bekomen, offchoon ik

daar toe meer dan een fchilder gebruikt heb. Ik had hem zeer

gaarne geopent, om zyn ingewand naauwkeurig te bezien en
te befchryven; gel\k dan ook tot zyne ontleding bereids fchik-

kingtn gemaakt werden; docli een verfchil tuflbhen den ampt-

man eri den landlieer,en ook tuflchen den laatftgenoemden en

de vifï'chers over den eigendom van den vifch ontftaan , ver-

oorzaukte, dat hy onvermoed van hier weg en weder naar de

plaais gebragt moefl: worden, alwaar hy gevangen was. On-
d^Tiullbhen word ook ene befchryving en bericht van denzel-

ven vifch in de ^aUi(cbe 2in5cigenvan denjare 173ÓN0.XIX.
gevonden.

Voorts fchynt het, als of meer dan een foort van Eenhoor-
yj,j^ j^.

nen in de zee zouden zyn. Eens zyn dergelyke g'adde of onge- zelve

Y 3 draai
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17+ BESCHRYVING van GROENLAND,
draaide Hoornen of Tanden naar Hamburg gebragt (/) , die

myns erachtens van een enigen vifcli waren. Men dachte wel,

dat het Hoornen of Tanden van ongebore Eenhoornen wa-

ren^ doch ik weet van geen dier in de gantfche natuur dat

met Hoornen ter waereld koomt. Een opmerkend comman-
deur, die een zwangere heeft zien openen, 't geen een zeld-

zaam geval is, heeft my ook verzekert, dat die vrucht zon-

der Hoornen was ; ja het fchynt my ook zelfs onmogelyk;

want naar allen vermoeden zoude gedurende de dracht of in de

geboorte de baarmoeder door dergelyk een pen gcquetfl: moe-

ten worden, Aan de te voren verhaalde vrucht, in den jare

1684 uitgefneden, werd dergelyken ook geheel niet befpeurt,

en ik heb een gedraaiden Eenhoorntand , die niet zeer lang

is , waaruit men ziet , dat van de eerfle jeugd af aan de Tan •

den aan de bekende Eenhoornen reeds gedraait hervoort ko-

men {k).

Zy zyn Eindelyk merke ik noch aan , dat de Groenlandsvarers de

^^" ^'y'^» Eenhoornen voor een blyk van hun navolgende WalvilTchen

recluc houden, en, dezelve ziende, zich tot de jagt gereed maken;
vermits de bevinding geleert heeft, dat waar zich Eenhoor-

nen laten zien, ten zelven tyde of niet verre van daar ook

altoos Walviflchen gevonden worden ,* 't geen vermoedelyk

van daar koomt, dat zy van foortgelyk aas leven , en zich

mitsdien ook op enerly banken onthouden ; want offchoon hun-

ne Bekken zeer verfchillende zyn , nadien de Eenhoorn geen

Baarden als de WalvüFchen heeft, is deszelfs Bek nochtans zo

gefield , dat hy wegens gebrek aan Tanden geen vifch noch
iets hards vatten, veelmin kaauwen kan , maar het Walvifchaas

fchynt eigentlyk zyn gewoon voeder te zyn. En nadien zyn

bek

(/) ['i£^e Sachs Mop.ocerolog, p» P5 feq»

(^) Ik mag hier niet aanhalen den zeer byzonderen Eenhoornvifch,waar
van in Rocbejort Hifi. Nat» ö? inorale des Iflct /intillts cap. 18 gedacht
word; want zo die gantfche Hiftorie niet verdicht is, gelyic fchynt, is liet

geen eigcntiyke Eenhoorn; maar een ganifch andere aan van vilTchen ,

nauieiyk met Hosvederen , fcbubben enz. geweeft, dergelyken anders ner^

gens vooikoomt.

Walvis-
fcben
zullen

voifjen.

•**»

;l<;
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bek zo klein is . gebruikt hy de hairige baarden niet, welke de

Walvifch om zyn vervarelyke keel nodig heefCr

§. XLVI. Nu volgen zy, die onder den bek vol Tan- vill. De

den; doch boven geen of zeer weinige Baktanden^J^^'
hebben, als de Cachelotten (/) Holl. Cazilot, gelyk

*

ook de PoTviscH , Potwalvisch, by enige Noord-
kapers (w) genaamt, Cetc dentatus , Clus. Van welke eni-

ge DIKKE en boven plat RON de, enige smaller krom-
me en sikkelachtige Tanden hebben. Onder de dik-

tandige hebben enige kleiner, andere groter Tanden.
Dat Walvisgeflacht is te raerkwaarder , vermits het , behal-

ven de beide koflbare heelmiddelen , de Sperma ceti (W a l-

rath, Holl. Walschot, gelyk ook witte Amber,
Zeeschuim en Vischmist , Franfch Bhnc de Balei*

ne) en de Ambergries, Amber by zich heeft. In de
Straat Davis en by Spitsbergen bevind zich alleen het foorc

met de kleine dikachtige en flompe Tanden, die een dikken

kop , twe lange zyvinnen , een kleine hoogte, gelyk een vin,

achter aan den rug en een zeer breden Haart van 12 of ook
wel 1 5 vpeten hebben. Balans niacrocephald tripennis

, qua in

n^andibuh inferiore dentes habet 7ninus inflexos (^inplanum definen*

tes, Sibbald, Doch worden by gantfche hopen en fchaafswyze

gevonden. Een oud ervaren commandeur heeft my verhaalt,

dat hy eens in Groenl^pd zulk een zwarm zag aankomen , voor

wel-
^ *• •

(/) Deze benaming koomt van de Biscayers,als de eerfte en befte Wal-
vifchvangers , voort. In de Ephemerid, Nat, Curiof, Cent, /. /tnn, i. 03-

ferv, 136. p. 503, ftaat: qtti in Bajonna\ Byarts', éf in irifula S,Jobannis
de Luca Cachalut,

(iw) Vermits zy by de Noordkaap zo menigvuldig zyn , dat men by-
wylen honderden ziet zwemmen. Aldaar had men ook allereerft enigen,

gevangen. Zie nafpeuring van den Leviathan en Jobs boek door Ibeod, de

Haaze , vertaalt en vermeerdert door fVernerus Köhne I en IL toeg» alwaar
b\adz. 240 gezegt word: Dat voor enige jaren zodanig een vifch te Sluis

dood was komen aandryven, dien men Noord-kaper noemde, uit wiens
hoofd zeker Doftor haddfe gehaalt twecriy Sperma j het eerfte fyn , en het
ander wat grover*
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I7ff BESCHRYVING van GROENLAND,
welke één groter , meer dan loo voeten lang , als een ko-

ning zwom , die , als hy zyn fchip gewaar werd , door een
Herk , al de andere overtreffend en als klokken door elkan-

der klinkend gebir.as, waar van het fchip fchudde en beefde,

den hoop een teken gaf, waar op zy alle vluchten en wegzon-
ken. Noch meermalen en in groter hopen worden zy by de

Nüordkaap en onder Finmarken gevonden ; doch die , ver-

mits hunne wildheid , en nadien zy flegts een of twe plaat-

fen boven de vinnen hebben , waarin men een harpoen wer-

pen kan, en ook, aangemerkt hun zenuwachtig fpek , maar

weinig Traan geven, niet veel gevangen worden. Dat vifch-

foort is zo dik , plomp en zwaar niet , dan de rechte Wal-
vifch, maar fmaller, ligter en mitsdien gezwinder , kan ook

langer onder water verblyven, doch is reffens llyver en vas-

ter van benen , weshalven het niet zo veel en fterk (laan '<an,

als de Walviflchen. 'Er zyn twe foorten , die volgens het be-

richt van onze lieden, welke die beide gezien hebben, elkander

in lighaams geftalte en Tanden geheel gelyk , maar alleen daar

in onderfcheidenzyn , dat het een iets groenachcig van verwe

is, en een hard dekzel van benen over zyn harflenpan draagt,

waar tegen het ander boven graauw , aan de buik wit van

verwe is , en alleen een taay huiddekfel , een vinger dik over

zyn harflenpan gefpannen heeft. Een der hamburgfche com-
mandeurs, cfie in den jare 1727 een Cachelot van het laatfte

foort ving , verhaalde, dat dezelve alleen voor een blaasgat had,

waardoor hy het water recht vooruit blies. Op den fnuit had hy
veel en meer dan een el dik , doch recht op den dikken kop
onder) de huid flegts maar drie vingeren dik fpek , waarop dat

taay dekfel der harffenen ter dikte van een vinger volgde, Het
brein zelf had in 28 kameren of vakjens gezeten , die hy de
een na de andere had geopent en geledigt. Het Sperma Ceti

was zo klaar als brandewyn geweefl , en had , na het uit-

gefchept was , naar fneeuwvlokken geleken. Het fpek van
den gantfchen vifch was korlachtig van Sperma, en in het

zdve hadden veel holen met zodanig Sperma vervult geweeft.

Het aanmerkelykft, 't geen hy 'er byvoegde, was, dat de vifch

ach-

,it
" 1-



EN DE S TRAAT DA VIS. 177

achter op den rug tegen den ftaart drie boggels had , waar
van de eerlte li voce, de twede | en de derde en achterlle

l voet hoog waren. Wanneer zy te gronde wilden gaan ,

wierpen zy zich alle eexft op de rechter zyde, en fchoten dus

op zyde naar de diepte. Ik ben in den beginnen van gedachten
geweefl, dat zy, die een zacht dekfel hadden , iets jonger wa-
ren , en het dekfel met de jaren verharde , en benen werden

;

doch de commandeur, die den zo even gemelden vifch gevan-

gen had , heeft my verzekert , dar dezelve zyne volkomen
grootte en een Icngre van 26 tot 27 ellen had ,waar tegen de
terzelver tyd door een hollandfch vifTcher neffens hem gevan-
gene groenachcige met een knobbelig dekfel flegts 40 voeten

]ang was. Ook had hy van den zynen 36 quartelen fpek beko-

men, waar by hy noch aanmerkte, dat de Cachelot, als de
bek gefloten is , een dikke tong lieeft , doch welke , als hy
denzelven opent, zodanig ingetrokken word, dat zy zich ge-

heel verlielh Ik heb een voor- en achterland van hem uit dien

Cachelot bekomen. Een hollandfch fchipner had voor korte

jaren het geluk , by de Noordkaap een vifch van dat foorc te

vangen , uit wiens verhaal , door de in de voorgaande note aan-

gehaalde Köbne medegedeelt , ik diendig oordele , het een en
ander tot nutte vervulling van de hiftorie der Cachelotten hier

by te voegen. De kop, zegt hy, maakte de helft van den vifch

uit , en had ene byzondere gellalte , byna als de kolf van een
fjiaphaan , of het omgekeerd voorfte gedeelte van een fchoen-

leelL Voor pp den neus had hy alleen een blaasgat; achter

op den rug een boggel , een vin gelykende (n) ; veelligt had

die fchipper den platten langachtigen bult niet opgemerkt. Inden
bovenkaak had hy alleen aan de ene zyde 3 of 4 kiezen of
baktanden , en voorts flegts holen of kaflen , waarin de Tan-
den van de onder-kaak paften ; doch de onder-kaak zat rond-

om vol Tanden, waar van de grootften voor aan, en de kleinften

Z . ach-

(«) Ene verdere befchryving van dezen vifch , en ook na alle vernioe-

den deszelis bede afbeelding, vind men by den in de naaüvoorgaandc aan-

merking aangehaaldeo ivühne.

f
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178 BESCl-IRYVING van GROENLAND,
achterwaarts ftonden , en , uitgebroken , de gedaante van een

dikke komcombtr hadden («). Vern.its aan dezen vifch het in-

wendige van den kop hec merkwaardigfte , en voor dezen

noch van niemand zo naarrtig, dan van dien commandeur, op-

gemerkt is, die den vorengencemden predikant zyne aanmer.

kingen medcgedeeic hetfc, z.il ik een uiLLrckfel 'er van hier

by voegen. Na dat de huid weggenomen was , werd het

fpek ongevaar ter dikte van een handbreed gevonden, en daar

onder een dik, taay, hard dckfel van vafte zenuwen , dat in

plaats van een harltenpan dienden : hierna volgde een twede af-

zondering uitdergelyke zenuwen een handbreed dik, welke van

den fnuit tot in den nek over den gantfchen kop uitgefpannen

was, waar door het eerde gedeelte van den boven kop van

deszelfs twede gedeelte gefcheiden werd. Die eerfte kamer

werd de klapmuts genaamt, en belluit de kollelyke ware, na-

melyk het zeer teder brein , 't geen ik niet ten onrechte Cere»

helium noemen zal y en waaruit het befle Sperma Ceti vervaar-

digt word. In die kamer beftaan de kallen of vaten uit een

flofFe, die een dik floers gelykt,en uit dezelve had de fchipper

7 quartelen van het koftelyk bFeinoii zeer heller en wit ge-

Ichept ; 't geen op water gegoten als kaas runde en zamenliep,

en, 'er van afgefchept, weder zo vlocybaar als te voren werd.

Op die kamer volgt de andere , welke op het hovende gedeel-

te van den bek ruft, en, naar de grote van den vifch, 4 tot 71 voe-

ten hoog is. In dezelve word weder fpermatifch brein ('t geen

ik Cerebrum noeme ) in kleine vaten of cellen uit een ftofFe,

de eyerfchalen niet ongelyk, en niet anders dan de Honig in

de raten gevonden. En uit deze kamer kan men niet alleen

het brein, zo veel 'er in is, nemen , maar zodra men dezelve

ledig gemaakt heeft, verzamelt zich het Sperma uit het gant-

fche lighaam door een grote ader langzaam weder in dezelve ;

invoegen men het 'er uit fcheppen kan, welk alles wel eens

1 1 quarrelen bedragen heeft. Al de breinkaffen van de bei-

de

(O Kühoe d* 1. S. 10 & II*
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de kameren zyn wel met dunne vliesjens omfloten'; doch door

derzelver tedere gaatjens of port loopt van het brein een ge-

ftadige invloed in de ogen , oren en andere delen. Ja een

grote ader of buis flrekt zich onder den ruggrait van den kop
tot aan den flaart uit, welke aan den kop de wytte van een

mans lende , en achter by den flaart flegts van een vinger

uitmaakt. Deze moet aan den gevangen Cachelot by het ai-

11 fnyden van het fpek en anderzints zorgvuldig in acht geno-

men worden ; want by zo verre men in denzelven de geringde

opening maakt , zoude al het Sperma uitvlieten. Die ader is

de bron van de grote kracht , die in dat foort van viflchen

gevonden word, nadien uit dezelve vele honderden kleine va-

tjens of buisjens hunnen oorfprong nemen, die het harflenfap

door den gantfchen vifch leid , en zyn vleefch , fpek , ook
zelf het traan , *c geen *er uit gekookt word , fpermatifch

maakt (/»). De Tong is na de grootte van den vifch zeer klein,

maar daar tegen de keel of Honk des te groter, en wel zo wyd,

dat *er een gantfche os bequaamlyk door kan ; gelyk dan ook

in een maag allerly grote riften en graden , wel 7 of meer voe-

ten lang van half verteerde fchepzelen gevonden zyn. Onze lie-

den hebben van enen weleer 40 grote quartelen fpek gefne-

den. Het vleefch , 't geen zeer hart is , beftaat uit grove dra-

den , en is met veel dikke en (lyve zenuwen doorvlochten ;

gelyk dan ook dezs vifch zeer weinig plaatfen heeft, waardoor

een harpoen dringen kan. Ik moet hierb^ noch aanmerken,

vermits de natuurkundigen het tegendeel willen beweren, dat de

wyQens zo wel als de mannetjens fpermatifch brein in den kop

hebben {q) *t geen ook alzints met de natuur overeenftemt , na-

dien zy beide immers brein moeten hebben , en by geen fchep-

zel het onderfcheid van het geflacht teffens een onderfcheid in

den aart van het brein maakt.

Z 2 Doch

(p) Eet! zelrcft verHandiff en geloofwaardig fchipper heeft my betuigt, by
de omdekkirtg van den vitch hier en daar in het vleefch membraneulè fak*»

jens, met Sperma gevulc, zelf gezied en befpfeurc te hebben.

(^) Kibneib^ $• 17»
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iSo BESCriRYVING v.\n GROENLAND,
Doch een A^ort niet groter en breder Tanden zyn die op

de kuftcn van Nieuw-KngL'Iand gevangen vvoriicn. iMen heut

dezelve CiuluY S^eriiKi Ccii IVhaJc (r) en by de Bcrmudis Tnan-

jo (s). llunrc 'J'andLMi zyn ([^clyk op de laatftaangchaaldo

pla.ts g^zegc word) als de 'l'aiid.n van ccn kanirad in een

molen; 't ïJccn gewis een recht wc! getrolFen uitdrukking is,

of gelyk de:i arm , daar hy aan de liand zit (f). Didley {u)

zege, dat zy graauw van verwe zyn, een bcggel op den rug,

en een ry elpenbene 'J'anden van 5 cf 6 di:imen in den bek

hebben. Iiy fpreekt van een van 49 voeten , wiens kop 12

tcnnen Sperma Ccti gegeven had. De '1'raan uit hun fpck is

klarer en zoeter, d:in dat der Wa'viflchen ; zy zyn veel tenge»

rer dan deze, en wrnneer zy gequetfl: zyn, werpen zy zich op

de rug£fen en verweren zich met den bek. Die viflchen geven
niet alleen het Sperma Ceti, maar ook het /Iniher , 't geen een

nieuwe en zeer fchone ontdekking is , welke der ouden beuzc-

lary en twift, die men tot noch toe van dcszelfs oorfpron^^ le-

zen mig , t'enemaal overhoop werpt. Ik zal uit de Philofophic.

Transa^l. No. 387 p. 267 het nodigfte hier by voegen : „ Het

„ Ambergries word maar alleen in de Sperma- Ceti- fVhales

;

„ dat is , Cachelotten gevonden , en beftaat uit ballen of ko-

„ gelachtige lighamen van onderfcheide grootte van 3 tot 12

duimen in haar diameter, die li tot 20 ponden zwaar val-

len, en in een wyden eyvormigen zak of blaas, welke 3 tot 4
voeten lang , en twe of 3 voeten diep en wyd is , los ligr.

De gemelde blaas heeft de gedaante van een ofleblaas, noch-
tans aan het einde fpitfer, of gelyk een lange blaasbalk, die

de groffmeden gebruiken. Aan dezelve zitten twe buizen
,

waar van de een fleeds fpitfer in en door de gantfche lengte

der roede gaat ; maar de andere hare opening in het ander

„ ein-

CO P^Jt'^of- Tramaei, N, 387. p, 259.
O) Phihf. Transa^. N, 7. p, 13 2»

(/; /// babent divcrfoi dentes , qui ejus craffttiei funt t cujus carput tnanus

bumatice^ gelyk zulks in enen brief uit de Uennudes gefchreven iu Epbc*
viciid^Nat Curiof. cit* loc p. 306 uitgedrukt word»

(«) Pbih/, Transafl, N, 3%7,pag^ cit*
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einde van den zak heeft , en van de nieren herkoomt. Die

zak ligt recht over de teQiculen, die meer dan een voet lang

zvn,en de lengte beneden waarts tot aan den wortel der roe-

de ongevacir 4 of 5 voeten onder den navel en 3 of 4 over

den aars li:!;2;en. Dezelve is geheel vervult met een donker

oranje verwigo vochtigheid, die niet wel zo dik als een oly

is, en dezelve reuk heeft , ja noch (lerker riekt , dan de

amberkogelen , welke 'er los in dry ven en zwemmen. Het
inwendige van den zak is met dezelve verwe, welke die voch-

tigheid heeft, flerk en donker , gelyk ook het canaal der

roede ,
geverwt. Die kogelen fchynen 9 zo lang de vifcli

levend is, zeer hard te zyn, dus dat dikwerf by het ops.

nen van den zak brede holle fcherven of fchalcn , die van

gelyke (lof en vafligheid en van de kogelen afgerchilferc

zyn, gevonden worden; de kogelen zelven zyn als uit ver-

fcheide bedckzelen of fchorflen , de fchalen of huiden der

uyen niet ongelyk, die de een de andere omvat, tezamen
gezet. Nooit heeft men boven 4 kogelen in" een zak gevon-

den , en als men eens een van 20 pond vond , die de groot-

de was, welke ooit voorquam, waren geen andere meer in

den zak. Dit Ambergries zoude maar alleen in oude volwas-

ien vifTchen , en , zo men in 't algemeen meend , niet dan in

de roannetjens gevonden worden ". Hier mede is het be-

fiecht , dat het /Imber in dit Walvifchfoort zynen oorfprong

neemt; doch wat het zy en waaruit het onttlaat , is noch zo

zeker niet. Een geleerd man is van gevoelen , dat de meerge-

melde zak de urinblaas en de amberkogelen een verdikking

uit de vette en ftinkende deekjens der daarin befloten vochtig-

heid zoude wezen; vermits dezelve (bladz. 162), als zy eerfl uitge-

nomen worden, vochtig en van een ongemeen iterke en geen on-

aangename reuk zyn ; waarby ik ene kleinigheid, die weleer tot

allerly vragen en verkeerde antwoorden gelegenheid gegeven

hebben, niet onaangeroert zal laten. In de Amberftukken wor-

den dikwils kleine zwarte fpitfche fnavels gevonden, die glasach-

tig en voor fcherven van gebroken moffelen offlakwormtjes aan-

gezien zyn. Voor dezen heeft men dezelve voor fnavels van
Z 3 klei-
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182 BESCHRYVING van GROENLAND,
kleine vogelen gehouden , en daar uit zeldzame befluiten we-
gens den oorfprong van het j^mber gemaakt; doch thans heeft

de meergenoemde Dudley ^ lid van het koninglyk groot -brit-

tannifche genootfchap, getoont, dat die fnavelen van zekere

kleine vifTchen zyn, Squid genaamt, welke dat Wdvifchfoort
in menigte, ais zyn meefte vocdzel,inflokt.

Kaempfer heeft ook van (.r) twe Walvi/Tchen melding ge-

daan , die Amber in hunne ingewanden hadden , en op de kus-

ten van Japan gevangen zouden zyn , waar van de ene Fiari'

firo en de andere Mokos heteden ; doch hy befchryfc dezelve

niet, en wat hy anders daar van bybrengt , fchynt zeer ver-

dacht.

In den jare 1720 , den laatflen dag van dat jaar, gebeurde

het, dat by een hevigen ftorm en zeer hoog water, een Caclie-

lot van dat foort op de Elbe geraakte , en , vermits hem door

de *er op volgende eb het water te veel ontliep , op de gron»

den zitten bleef; als wanneer , nadien hy door het geweld der

op hem (lotende baren gedood werd , het boerenvolk hem naar

Wifchhaven, een dorp iets meer dan een myl van Stade gele-

gen , fleepten , en van zyn fpek , zo veel men konde magtig
worden , beroofden. Vermits geen natuurkundige zich ten

dien tyde de moeite gaf, dien vifch te befchouwen e»: te ont-

ledigen, heeft de natuurkunde het voordcel van die zeldzame
gebeurtenis niet genoten, die zy had konnen genieten; onder-

tuflchen , op dat ook het weinige , 't geen ik gedeeltelyk uit

het verhaal van die den vifch gezien hebben , gedeeltelyk uit

nader befchouwing van de weinige (lukken , die van denzel*

ven naar Hamburg gekomen zyn , heb konnen opmerken, niet

verloren ga, zal ik het zelve hier aantekenen , in hope, dat het

den natuurbeminnaren niet onaangenaam zal zyn. Zyne lengte

was 60 tot 70, en zyne hoogte 30 tot 40 voeten, doch zy»

ne geflalte , gelyk de afbeelding van een van zyn foort by

(x) Hiftary, cf Jafat^ B, IL ckap*,t en /fpend, F, /. 4.6 e» toI'

gende.
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zich 'er in vergirt heeft. De kop was na gelegenheid van den
vifch ongemeen groot , en deszelfs bovendeel, tegen het on-

derdeel gerekend, zonder evenredigheid, hoewel alleen na het

uitterlyk aanzien , maar gewis niet na het wyze oogmerk van
den Schepper ; want daarom heeft de kop van die vifch zo

f
root moeten zyn , op dat hy de ruime kas in zich zoude
onnen befliiiten, waarin hy de niet alleen tot zyn nooddruft,

maar voornamelyk ook ter genezing van de menfchen (inzon-

derheid in de ruwe noordelyke geweften , alwaar de borftziek-

tens menigvuldig zyn) zo noodzakelyke als nutte fchat van zyn
brein in genoegzame menigte met zich dragen en bewaren
moet; gelyk dan ook, als de gezegde boeren den kop onver-

fcandig geklooft hadden, dat brein als een dikke vochtigheid

*er uitgelopen was, uit welke een apothekar alhier, die 'er iets

van bekomen had, volgens de regelen der kunll gemakkelyk
het befte Sperma Ceti maakte. De onderkaak had aan de beide

zyden 25 Tanden , die byna een fpan wyd de een van de an-

der , en een weinig fcheef voorwaarts ingezakt zaten. Het uit

den kaak gezaagde ftuk, 't geen ik kogt, bevattede, zonder de

huid en het fpek , een goeden voet in 't vierkant. Het tand-

vleefch was, gelyk het verhemelte, fneeuwwit en van een zeer

taay zamenweeffel als een paardenhoef, van boven met een
gerimpeWe en ingekerfde fchors bedekt , die zo vafl: was , dat

men dezelve voor rotsachtig zoude hebben aangezien, waar van
ik noch een llukje in Liqueur tonen kan. Als ik myn Huk, om
'er de Tanden te gemakkelyker uit te halen , in water op het

vuur had doen zetten» had het 12 uren geftadig gekookt , aleer

men het met een mes iets konde verwrikken , en het vleefch-

achtige van het been losmaken. Doeh ten laatften werd het

als gekookt offenverhemelt, doch zonder quade reuk of fmaak,

zulks men het met een weinig zout zonder afkeer konde eten.

De beide Tanden, welke ik 'er van bezitte , zyn de ene 6^

duimen lang , 8 duimen in de ronte dik , de andere 6% duimen
lang, en in de dikte als de vorige , doch platter. Boven heb-

ben zy een tamelyk brede vlakte ^ doch die niet te meten isr
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184 BESCHRYVING van GROENLAND,
(Lwe jaren *er'na heb ik een veel groter Tand bekomen, die

7 duimen lang en Sa duimen dik en platachtig is , maar de-

zelve moet van een andere en veel groter Cachelot , als waar
van ik nu fpreek ,

gekomen zyn ). Of achter in den boven-
kaak enige Tanden geweeft zyn (g^flyk uit het bovenaange-
haalde geloo^yk is , doch door de fchippers gelochend word)
daarnaar had men by dezen vifch niet gezien, offchoon het

van zeif in de ogen viel , dat de bovenkaak overal even zo veel

groeven had, als zich in den onderkaak Tanden bevonden; na-

dien dezelve, als de bek gefloten was, een ieder zich als in

een fchede voegden. De ogen waren zeer klein , en het ge-

droogt cryflallyne vocht was niet groter,dan dat der rechte Wal-»

vifl'chen , of als de kogel van een gemene vogelfnaphaan. Die
vifch had over zyn lyf ten minden I5 handen breed fpek onder

de huid boven over het vleefch gehad , waarna het boeren-

volk alleen had getracht, en als zy het afgefneden hadden, om
het tot Traan, 't geen toen zeer duur was, uit te branden, hier

en daar verkogt;doch men had hem niet geopent, veelminnaar

zyn maag of ingewand gezien , maar vleefch en benen laten

dryven ; ook heb ik het genoegen gehad , dat de gehele ftaart,

aan den rug afgehouwen, naar Hamburg gebragt,en voor geld

getoont wierd ; waar door ik gelegenheid bequam , over den-

zelven de een en andere aanmerkingen te maken. Dezelve
was enigermaten driekantig , en zyn uitterfte rand in het mid-

den als een halve maan , doch zeer weinig ingedrukt. Aldaar,

n?:iielyk aan het breedfle einde, was hy , van de ene fpits tot

de andere gerekend , acht goede hamburgfche voeten breet, en

op het midden gerekent 5 voeten en 8 duimen lang. Aan het

einde, alwaar de Haart aan den rug gezeten had, was hy in

zyne ovale ronte 16 voeten 4 duimen dik. De huid was zwart,

doch enigzints rnuisvaal , en met het zwoort gerekent op ver-

re na zo dik niet, dan die der gemene Walviflchen , van

buiten zacht gelyk fluweel in het bevoelen , en inwendig aan

de vleefchzyde zeer gekerft. Het vleefch was verfch , fchoon

root, doorgaans laayachtig of grofdradig , met vele zenuwen

doorwaffenj voorts zeer fterk en valt, 't geen te meer nodig is,

ver-
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vermits in den gantfchen flaart gene benen zyn , maar flegts

het uitterfl: einde van den ruggraat van i^ el, uit enige vier-

kante allengs kleiner wordende zachte wervelbenen beftaan-

de, zich in den flaart uitflrekt, waar door alle beweging van
denzelven naar vereifch verricht word. My dunkt , dat de

vaflheid van het vleefch aan dezen Cachelot daaruit was af te

nemen, dat het zelve, onaangezien het weer toenmaals voch-

tig en zacht was , nochtans enige weken zonder verrotting

duurde , en ook ^een walchelyken ftank van zich gaf, offchoon

het , om 'er noch enige Traan uit te trekken , met het fpek

gekookt was. De daaruit gekookte Traan brande in de lamp

,

zonder (linkenden damp, met een zo helle en reine vlam, als een

witte wafchkaars. Dat de fchone breinoli zich door den gant-

fchen vifch verfpreiden, en denzelven door en door fperma-

tifch maken moet, heb ik overtuigend kbnnen befluiten, ver-

mits men my uit de uitterfle Hukken van zyn flaart , waar

mede ik het deed beproeven, goed zuivQr Sperma Ceti^ offchoon

in geen grote menigte , hervoort bragt. Uit de overgebleven

kanen (y) had men voortreflyk lym gekookt (2).

§. XLVII. Het TWEDE, doch veel zeldzamer, dan hetjx.xwe-
cerft, voorkomend foort der Cachelotten, is dat, welk de foort

SMALLER is , en rechte boven fpitfe Tanden heeft. Balana^^"^ Ca-

macrocephala in inferiore tantum maxilla dentata , dentibus acutis ,
^^^^^^'

humanis non prorjus abfimUibus\ pinnam in dorfo habens. Vermits

zodanig een Cachelot , of Cazilot door de Bremers ongevaar op

de hoogte van 771 graden gevangen, en door den Heer de Ha'

zs (a) wel befchreven is , zal ik my van deszelfs naricht bedie-

A a nen.

(;y) Dat is het zenuwachtige , *t geen na de uitlcoking van het vet te

rug blyft. Cremium e(lt quod remanet in patella aridum de carnibus pofi

pitigucdinem liquefaStam. Joh* de Jenua in Catholica*

(a) Men kan tegen 't geen van dezen Walvifch gezegt is, naflaan , 't

geen Zorgdrager Opkomft der Groenlandfe Viffcher^y op het einde van bladz,

284 van den Potvifch of Cachelot meld.

(ö) Een zeer beroemd natuurkundige en berucht profefTor en predikant

te Bremen, in zyne zeer geleerd befchreven Diiquifitio de Leviathan Jobi

& ceto Jona, Brem. 1723. 8,
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i8ó BESCHRYVING van GROENLAND,
nen. Die vifch was 70 voeten lang , hoewel men 'er ook

van 80, ja loo voeten heefc^ die gevolglyk groter dan de

eigentiyke WalvifTchen zyn. Zyne verwe was donkergraauw

(jiigricans) , onder den buik allengs witachtig. De kop groot

en verfchrikkelyk, den kolf van een fnaphaan, of hecvoorlle

deel van een fchocnleeft (waar van de afbeelding te zien is)

redelyk gelyk, en maakte byna de helft van het gantfche lig-

haam uit. Voor aan het uitterfte gedeelte van zyn voórkop

had hy maar ene opening , waar uit hy water blies. Hy had

geen zo brede ook zo wyden bek als de Walvifch, maar een

veel wyder flonk, vermits dezen vifch een gantfchen Hayvifch

van 12 voeten lang weder uitgefpogen had. De onderbck,

die , tegen het bovengedeelte te rekenen , niet groot was , was

echter op zich zelven niet klein, want het blote been van de

onderkaak hield iCl voeten, die achter wydér was , doch al-

lengs fpits toeliep. Hy had 52 grote boven fpits toelopende

Tanden , de menfchelyke niet ongelyk , die gelyk de tan-

den in een zaag flonden , en ieder 2 ponden wogen, In den

bovenbek waren even zo veel gaten, waarin dezelve , een ie-

der als in zyn eige kas of fchede, floten, en ook de gantfche

onderbek zowel in de hovende pafte , dat hy door dezelve t'e»

nemaal bedekt en ingevat was. De ogen waren glimmend en

geelachtig, doch klein, gelyk by de andere Walviflchen, De
tong fpits , rond en vurig , hoewel na de grote van den vifch

maar klein. Naaft aan den kop zaten twe vinnen, waarvan
ieder flegts I5 voet lang , doch in ieder been der vingeren

7 gewrichten of leden waren, daar in die der Walviflchen flegts ^
gevonden worden. Boven op den rug ftond niet alleen een ho-

ge boggel , maar ook naby den ftaart een kleiner
,
gelyk een

vin. De huid was naauwlyks een halve vinger dik, doch 'ver-

mits zy over een zeer Vaft zenuwachtig vleefch gefpannen is

,

ondoordringelyk , weshalven de vifch alleen op weinig plaatfen

met den harpoen gewond kan worden. Uit zyn kop had men
10 quartelen brein gehaalt , *t geen gewis niet weinig is , en
daar van Sperma Ceti gemaakt.

X. D«rde §. XLVIII. Het derde en allerzelzaamfte foort der Ca-
CHE-
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CHELOTTEN is dat fmallc , kromme en fikkelvormige Tan- Toon der

den in de onderkaak heefc. Balcena macrocephala , in inferiore p^che-

tantum maxilla dentata ^ dentibus arcuatis faIciformibus,pinnam in
°"^°*

dor/o habens {b). Van dat foort ftrandeden den 2, december

1723 by een geweldigen florm en ongemeen hogen water-

vloed 17 in den mond van de Elve op de zee-banken by 'c

zogenaamd nieuw werk voor Ritzebuttcl op hamburgfch grond-

gebied. Doch dewyl ik van dezelve niets ter opmerking by-

brengen kan, dan 't gunt de toenmalige amptman en raadsheer

L**n in liters ad Ampl. Senat, meld , zal ik daarvan een uittrek-

zel alhier mede delen , nadien noch geen fchryver , zo verre my
bekent is , 'er van iets aangetekent heeft.

,, Dat die van Cuxhaven, wanneer zy om de Scharhoren by
„ Ofleriill gekomen waren , op het winterzand veertien en

„ noch enige van 't zelve foort , in alles zeventien grote vis-

„ fchen vonden , welke men Cachelotten noemt , en die in

„ alle delen overeen kwamen met de afbeelding , die Zorgdra-

„ ger in zyne Groenlandfche Vtjfcbery bladz. i6'2. van enen
geeft. Van deze Viflchen was de helft van 't mannelyk en
de andere helft van 't vrouwelyk geflacht j zulks men meen-
de , dat zy uit geilheid , en om op de lage gronden te fpe*

len , derwaards gekomen waren , doch door de eb en ooflen

wind overvallen zynde, hadden moeten flranden. Bydeaan-
komfl van die van Cuxhaven , fcheen het , als of aldaar zo
vele kleine hollandfche fmak«fchepen lagen , waarby zich

hunne fchuiten llegts als boten vertoonden. De lengte der

viflchen was 40 , 50, ^o tot 70 voeten , en dewyl zy op
hunne zyden lagen , konden 8 mannen in een gelid op dezel-

ve flaan. Hun kop was boven de ogen de grootfte bak-

ovens gelyk. De vinnen , ftaart en bovenkaken quamen in

Aa 2 „ al-
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(Ji) Sibbald heeft van enen gewag gemaakt, die dezeu zeer gelyk, doch
niet zo groot was, en in plaats van de vin een lange flosveder had, ^<af-

lana major in inferiore tantum maxilla dentata , dentibus arcuatis faki*
formibüs fpinam pr9 pinna longam in dorfo babens*

f



hn

t:'ï

i'\'\

188 BESCHP.YVING van GROENLAND,
„ alles met de gemelde afbeelding van Zorgdrager overeen. De
„ onderkaak, die iets korter, dan de bovenkaak, en van gelyke

„ breedte van ontrent 12 duimen , en van voren rond was, had

„ 42 Tanden, welke uit de kaken ontrent een vinger langfla-

ken , en als een kegel, of veelliever wolfstand , onder 2 vin-

geren dik, in een gekromde fpits toeliepen, en ook in de ka-

mers en kallen der bovenkaak floten. Deze vilTchen lagen

alle op ene zyde, met den kop naar het noorden , en naail:

ieder mannetje een wyfje , en v;erdeiï by de aankomfl van

die van Cuxhaven noch zo warm bevonden , dat zy eerft

dien nacht geftorven moeften zyn. Hunne Verwe was

bruin, hun Huid een halven vinger dik, hun Spek, de-

wyl het noch zo verfch lag, by enigen een quartier , by

anderen 2 quartieren dik , en zo wit, dat men het , zo het

onder varkens - fpek gemengt geweeft ware, niet zoude heb-

ben konnen onderfcheiden. Naar de mening van enige Groen-

landsvarers, zoude zulk een vifch, wanneer zyn fpek aan

beide de zyden had , konnen afgefneden worden
, 40 tot

50 quartelen gegeven hebben. Uit den kop hadden enigen

4 , 5 en meer tonnen breins of raauw Sperma Ceti getapt

,

en noch niet alles *er uit halen konnen. Doch dewyl de

j, vifch niet omgewend konde worden , hadden 'de fpekfny

„ ders denzeiven moeten verlaten en aan den vloed overge-

„ ven , die hen alle van een gedreven had enz.

Hier by moet ik noch voegen , dat de kromme Tatiden
,

welke ik van dezelve bekomen heb , 7| duimen hamburgfch
lang waren, en onder aan het dikfte einde 7 duimen in de rond-

te. Doch die vilTchen hadden , *t geen noch door niemand op-

gemerkt is
,
gene loutere fpitfe oogtanden , maar vermits de-

zelve tot kaauwen niet bequaam zyn , achter noch enige (ik

weet niet hoe vele) baktanden van 5 duimen. Dezen zyn ook

wel een weinig in de gedaante van een halve maan , doch in

her midden 4a en boven 3 duimen in de rondte; ook loopt het

bcw.'n einde niet in ene, maar in verfcheide ongelyke fpitfen

en effenheden toe, op dat zy in 't kaauwen de fpvze des te

beter vermorzelen en vermalen konnen. Of deze viflchen ook
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achter in de bovenkaak enige baktanden hadden , heeft men
D-vy niet konnen zegden. Echter twyffele ik daaraan geenzints,

vermits andere Cachelotten met dezelve voorzien zyn, en hun

nooddruft zulks fchynt te vorderen , nadien de onderbaktanden

zo veel korter, dan de oogtanden zyn,mitsdien niet tot aan de

bovenkaak reiken , en derhalven , ten ware anderen van boven

hun te gemoet en te hulpe komen, buiten Haat zyn, het groot

geweld , 't geen tot kaauwen vereifcht word , aan te wen-

den. In den jare 1738 wilde het geval , dat niet verre van

St. Peter, in het eiderftandfche,een Cachelot ftrande,die in de

onderkaak voor aan den fnuitene,en op iedere zyde 25, dus in

alles 51 fjkkelvormige Tanden had. Dezelve was 48 voeten

lang, 12 voeten hoog , en op zyn dikfl in de rondte 36 voe-

ten ; had achter op den rug naby den flaart een knobbel van

4. voeten lang en anderhalf voet hoog. De vin was 4 voe-

ten lang en anderhalf voet breed, de flaart 12 voeten breed,

het luchtgat if voet lang, en het mannelyk teellid aan het lyf

i| voet in de rondte. Ik ben een tekening van denzelven mag*
tig geworden, welke ik, zo zy is, alhier mededele.

§. XLIX. Het laatfte Walvifchfoort, dat alleen onder Tan* X[. De
den heeft , is de Witvisch , albus pi/cis cetaceus Raj. ik^i[-

wilde zetten : Balana minor alba in inferiore maxilla tantum den-
^"^'"*

tatafine pitina in dor/o (c). Dezen worden in de Straat Davis
in den zuidbocht gevangen, zyn den rechten Walvifch tamelyk
geiyk, uitgenomen dat hun kop veel fpitfer is; hebben ook
den bult aan den kop gelyk de Walvifch , insgelyks gene vin- ,

'

nen op den rug, maar wel aan ieder zyde ene, die tamelyk ' '

lang is. Hun flaart koomt ook overeen met dien van den Wal«
vifch. Men zegt, dat zy maar een blaasgat hebben ; doch in

de harlTenpan , die ik bezit, zyn duidelyk 2 gaten. Echter zou»
Aa 3 de

lim

(O Sibbald heeft ook wel enen in zyne befchryvlngjdoch dfe van den
onzen zeer onderfcheiden is , nadien de zyne een ronden , doch de on-
ze een fpiifen kop , de zyne neusgaten , doch de onze een blaasbuis
heeft. Dierhalven heb ik ter onderfchciding het bywoord a/ba 'er inge-
voegt.
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de het konnen wezen, dat zy boven in een vleefchachtige buis

te zamen lopen , en dus maar enen draal uitwerpen. Hun-
ne verwe is geel wit, waarom zy door de Groenlandsvarers Wie-
viflchen genaamt worden. Hunne grootte is 2 of 3 mans leng-

te ; doch zy hebben flechts een of 2 quartelen fpeic in , en dat

daarenboven noch zo week, dat den ingefchoten harpoen *er

dikwerf weder uitflipt. Hierom geeft men zich zelden de

moeite, jagt op hen te maken (d): doch men ziet hen zeer

gaarne, vermits men hen, wanneer zy zich in menigte ver-

tonen 9 voor een teken van een haaft aanftaande goede Wal-
vifchvangft houd. Uit het been van den kop , 't geen ik mag-
tig geworden ben , heb ik opgemerkt , *t geen door niemand
aangehaalt is , dat zy onder in den muil aan iedere zyde agt

kleine, een weinig gebogen , boven ronde en platachtige Tan-
den hebben , die gelyk als op den rug liggende in de kaak He-

ken. Ik heb met vlyt nagevorfcht , doch kan gene kenteke-

nen vinden , dat zy in de bovenkaak ergens enige Tanden
of achter aan enige baktanden hebben ,

gelyk ook gene der

groenlandfche fchippers , welke ik *er na gevraagt hebbe , zich

herinneren konnen , dergelyken in de bovenkaak opgemerkt
te hebben* Het fmert my, dat myne harflenpan, gedurende

den tyd , dat ik op reis geweefl: ben , zeer befchadigt gewor-
den is ; zulks ik daar van gene volkome aftekening heb konnen
laten maken , noch dezelve alhier mededelen.

XII. De 5* ^' N^ ^y^ ^^^^ overig die Walvifchfoorten , welke bo-

ven en onder in den muil Tanden hebben. De Xtitjéopf/
by de Hollanders Putskop of Potvisch , by de Engel-
fchenGRAMPus, Flounders-head, Raj. en by de Schot-

ten NoRTHCAPER (gelyk Sibbald aanmerkt) genaamt, Or-

ca Bellon. & Rondelet. Poreus marinus major^ Gefiier. ; by my

:

Balcsna minor utraque inaxilla dentata ipinnam in dor/o gerens. De-
ze heeft een zwarte en donker bruine gladde huid en is

wit onder den buik. Zyne lengte (Irekt zich uit tot 20 voe-

ten,

Pot-
vifcli.

(/O Zie Hartens Spitsberg. Reife, Part. IV. c. 6, n. f.
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'ten , en geefc 15 , zomtyds ook meer quartelen fpek. Zyii

ivop is van voren bot, dat is ftomp, gelyk als zich een om-
gekeerde boot van voren , of als een pot vertoont , waar van

hy by de Neder-Saxen en Hollanders den naam draagt; docli

hy heeft een muil of fnuit , die een weinig uitlleekt , van

voren en achteren even dik, en waar door hy van het Zeevar-

ken of den Tonyn onderfcheiden is, wiens fnuit van achte-

ren dik is, doch naar voren fpitfer toeloopt. Zyn lighaam is

Hechts kort. Hy heeft , zo men my verzekert , vier Tanden
aan iedere zyde, en enige baktanden; doch boven flechts klei-

ne Tanden; voorts een blaasgat in den nek, op den rug een

grote vin gelyk het Zeevarken , en twe voorfte vinnen, als

die van den Walvifch, dien hy ook in opzicht tot den ftaart

gelyk is (e),

5. LI. De Bruinvisch , het Zeevarken of de To- Xlil. D»

NYN, gelyk Martens wil, by de Yflanders ©utn^ual of XPi-^.J"'"\
titig, by de Denen l^vumiop / om zyn plompen kop , en^

*

©pring^ual/ dat is Springer , by de Franfchen Marfouin of

Soffleur; by de Engelfchen Porpus of ForpeJJe; by de Schotten

Seapork ; by Rondelet en Gefner. Phoccena ; by Bellon. en Sca-

lig. Phocanaoï Turjio; by Schoneveld Delpbinus Septentrionalis,

en by my : Balcena minor , utraque maxilla dentata
, pinnam faU

catam in dor/o habens. De verwe van dezen vifch is zwart op
den huid , wit aan den buik , en zyne lengte van 5 tot 8 voe-
ten. Volgens fVïllughby heeft hy het blaasgat op den kop , en
koomt hierin, gelyk ook in 't opfperren van den muil, naad aan
den Putskop , behalven dat de fnuit meer naar een varkensmuil
gelykt. De muil zit boven en onder vol fcherpe kleine Tan-
den. De rugvin, die midden op den rug (laat, is naar de kant
van den ftaart als een halve maan uitgeholt. De buikvinnen
zyn gelyk die van den Walvifch, zo ook de ftaart, behalven
dat hy denzelven in de gedaante van een fikkel heeft (ƒ ). *t

Geen

(O Zie Martens Spitsberg. Reife, Part. IV. c. 6. n. 4.

CO Zie MarteKs d. I. cap. 6. n. 3. Willughby Hifi, Pi/c, Lib. IL cap.
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Geen voorts in dezen vifch aanraerkelyk is, vind men in de
Befchryving van Yfland bladz. 83 en volgende.

XTV. De 5- ^^^* B^ DoLPHYN, of, gelyk hem onze fchippers in de
Noord-zee noemen , HummcUv / en de Hollanders Tuime-
laar, van tuimelen of fpringen (^), *t geen hy inzonderheid

cjoed , wanneer onftuimig weer aanftaande is: Delphinus an-

tiquorum, de Dolphyn der ouden, by de Noorwegers ÏT^flll
geheten ,* kan ook genaamt worden : Balcena minor utraque maX'
illa dentata , di/vfo pinnato , Delphinus vulgo diSla, Deze vifch is

het Zeevarken zeer gelyk , behalven dat de fnuit van den Dol-

phyn meer vooruit fteekt en fnavelachtiger is. Hy is van vo.

ren dik , van achter fmal , heeft twe blaasgaten , doch boven
het voorhoofd een opening in de gedaante van een halve maan,
waar in de beide ilralen samenlopen , en door ene pyp in een

zwaren flraal opgedreven worden. De vin op den rug is hoog
na mate zyner grootte, de flaart ligt horizontaal, als die van
den Walvifch (h). De noordelykfte Noorwegers maken een
foort van Caviar van zyne eyeren. In de weftzee is de Dol-

phyn alomme fmaller, en den fleur (behalven dat de fnuit van
dezen te fpits is) zeer gelyk.

§. LUI. De Z WAARD VIS CH der Groenlandsvarers , die

noch door niemand , zo veel ik weet , befchreven is. Ik ver-

floute my , hem te noemen : Balcma minor utraque maxilla den-

tata , pinnam gladio curvo fimilem in dor/o habens. Deze vifch

heefteen (lompen kop, gelyk de Putskop ofPotvifch, en den
muil vol kleine doch fcherpe Tanden; blaafl water, en heeft

een horizontaal liggenden Haart, gelyk de WaJvifch. Aan het

ein-

XV. De

vifch.

3. in da Alemoires du Cbevalier 'd*/1rvhux Tom, UI, pag. 400. word ge-

meld, dat de jongen van 6 of 7 ponden zwaar, goed om te eten, doch
die tot voller grootte gekomen zynde (wanneer zy gemeenlyk 8 tot 10

ponden wegen) groof, taay en van een Hechten fraaak zyn.

C^) Tuimelaar, Jic di&a a mirabili agilitate feu mohilitate^qua fe in ma»
ri% fuperficiem frequentijjime vibrat* Kilian, Etymologia Teuton.

(-&) Voeg 'er by fTillughby Hifi. Pife, Lib. II, cap, 2-. Noch beter ech-

ter Is de afbeelding en ontleedkundige Befchryving van den Heer Dr,

Kuitms in Suppkm, I, Mor, Fratiflavt art, 11.
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«inde van zyn rug zit het zogenaamde Zwaard of de Sabel, waar

van hy zyn naam draagt (i). Het is i| tot 2 ellen hoog , een

half el tot 3 vierdedeel onder aan den rug breed , doch boven

veel fmaller, naar de kant van den ftaart tamelyk terug gebo-

gen , dik en krom ; zulks het veeleer een gekromden enigzints

ipits gehouwen paal gelykt, daarenboven noch met de huid en

het zwoort overtogen, gevolglyk ten enemaal onbequaam , om
*t zy den Wal- 't zy enigen anderen vifch daar mede een (leek

of fnede toe te brengen. Echter kan hy hem met den muil

genoeg befchadigen ; te weten dus : enigen van hun (want zy

gemeenlyk by kleine fcholen zwemmen) rand den Walvifch

aan^ beangfligen hem, en fcheuren hem gantfche (lukken uit

het lighaam, waar door hy zodanig afgemat en verhit word ,

dat hy den muil enigzints opfpert , en de tong , zo veel hy
kan , uitfteekt. Naar deze fchieten zy in een ogenblik, ver-

mits het hun daarom het meefl: te doen is , en zy anderzints

weinig of niets van den Walvifch eten , of , uit hoofde van
de dikke huid, iets van zyn vleefch affcheuren konnen. Doch
fchieten , zodra hun doenlyk is , hem in den muil en rukken de
tong geheel uit, van waar het koomt , dat onze lieden nu en
dan een doden Walvifch vinden , die van zyn tong berooft en
daar aan geftorven is. Onze Groenlandsvarers zien die Zwaard-

viflchen menigwerf by Spitsbergen , ook in de Straat Davis,

alwaar zy 10 tot 12 voeten lang worden. Zomtyds zyn ook
wel kleinen of jongen zelfs by Hilgeland gezien. Men kan hen,

om hunne grote gezwindheid,onmügelyk vangen, ten ware men
een jongen met een fnaphaan treffen konde. Een ervaren fchip-

per , dien ik vroeg , tot wat nut hy meende dat den vifch die

paal flrekken konde , oordeelde niet onwaarfchynelyk, dat hem
dezelve in't zwemmen tot fluiten of ophouden en diergelyke te

Hade koomt.

Ik twyffcle geenzints, of de op de kuftenvan Nieuw-Enge-
land zich onthoudende , en door de Walvifchvangers aldaar zo

B b ge-

O) Voeg'erby, Berchryvmg van Ylland, bladz. 85»
i

^1
•
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,|f

i
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genaamde Killaers (k) dat is Walvis ch- do ders, zyn de-

zelve zo even door my befchreven Zwaard viflchen , doch
daaromftreeks van een groter flag , namelyk van 20 tot 30
voeten lang. Want van hun word gemeld, dat zy in beide

de kaken Tanden hebben, die in elkander fluiten, en hun een
vin van 4 tot 5 voeten hoog tegen 't midden van den rug
zit: Zy zwemmen altoos by fcholen van een dozyn met el-

kander, en vallen den jongen Walviflchen als de Bulhonden
een te vervolgen Stier aan. Enigen hechten zich aan zyn
ftaart , om hem het flaan met denzelven te beletten, terwyl

anderen zyn kop aandoen, en hem daar aan byten en flaan,

tot het arme dier , dus verhit , de tong een weinig iiit-

lleekt , waarop als dan enigen zyne lippen , en , zo moge-
lyk , zyne tong trachten te grypen. Wanneer zy hem ein-

delyk gedood hebben, vreten zy voornamelyk van zyn tong
en kop; doch verlaten hem,fzodra hy begint te ftinken. De-
ze Killaers, of Doders,zyn van een zo onverwinnelyke fterk-

te , dat wanneer enige floepen met elkander een doden vifch

voortflepen, een enige dier Doders, welke 'er zyne Tandea
in zet, vermogende is, den Walvifch in 't ogenblik weg en
met zich naar den grond te rukken. Zomtyds heeft men de-
ze viflchen gevangen en goede traan van hun gemaakt.

2 J. LIV. Eindelyk zal ik van noch twe viervoetigeZee-
Dieren fpreken , namelyk van den Walrus en den Zeehond

,

Üï^r"ofR«b.
I. Van
den Wal-
rus.

De Walrus (/) Rosmarus, is den Zeehond in geftalte des

lig.

Ck) Zie P/jt'lof. Transaa. N. 587. p. 265:
(l) Dat is Zeeros , of Zeepaard , gelyk hem de EngelL .en

^oré QBbaf (ab S^CtS/ equus , Sax, Jjoré /ive Oró/ Allem. S^OïS &
525f)a(/ Wa" cete) geheten hebben. De RuOchen noemen hem Q)?orfé /
de Engelfcben Seakow^ de Franfchen Fache marine, en die op de Noord-
americaanfche kullen, alwaar hy in menigte gevonden word , racbe ma-
rhie of ook wel Béte a la grande Dent. ZxQDionyf. Defcription deicotcide
tAmerique Septentrion. Vol. ILpag* 256. De Hollanders, we!ke naar Groen-
land vareu , heten hem Walrus of Walrosj doch anderen, die \\\

de.
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lighaams zeer gelyk; doch groter, dikker en zwaarder (;«). Zy
hebben vier poten of (zo onze zeelieden dezelve teronderfchei-

ding noemen) \)laarc» (n) welke niet zo zeer dienen om te

gaan, als wel tot zwemmen, gelyk dan ook de vingeren of

tonen alomme met een huid bedekt en tulTchen aan gevult

,

doch van voren met klaauvven gewapent zyn. De huid is

een duim dik ; de hairen zyn kort, wreed , bruin en bruin-

geel ; de kop dik , plomp en van voren plat. Aan het voor»

hoofd heeft hy twe blaasgaten. De mui) is met dikke llyve

borftels als een baard voorzien. Hy heeft drie Tanden on-

der en vier boven. Behalven dezen fteken ook uit de bo-

venkaak noch twe lange een weinig gekromde fchone Tan^
den, welke de befte Elephants Tanden in "hard- en witheid

Bb 2 over-

cie Indien gereifT: en liter of daar dergelylfcn gezien hebben, noemen de-

zelve Zeeleeuwen; doch ten onrechte; want de Zeeleeuwen veel kleiner

oogianden hebben , en veeleer een zoort van grote Zeerobben of Zee-
honden zyn, welke met den kop en de gele vervve van het lighaam den
Leeuwen gelykcn. f a/et?fyn Befcbryvitig van de Kaap bhdz. 125 (in zyn
groot werk van Ooft Indien) Kolbe in zyn*. Befchryving van dat voor
gebergte i. deel bladz. 242, en de /Inonymtts of naamloze , door Hazceus

in zyne Di[f. Philolog. VII. §. 12, aangehaalt. De Manati oï Lamaiititt^

gelyk de Franfchen fpreken , in de Wed Indien, heeft veel overeenkomfl:

met den Walrus, en is met hem van enerley gellacht.

(;/;) Beft heeft van deze Zeedieren gefchreven Mariens in zyne Spits-

bergf. Reife Part. IV. cap. 4, n. 5., alwaar hy een tamelyk goede af-

beelding van dezelve geeft. De oude Noorwegers en Yflanders hebben
niet alise-^. uit zyne lange Tanden heften van meflen , geveften van de»
gen? ..,-r ,cmaakt , maar ook uit de dikke en tayc huid riemen ioe

fcIie; ^'ijngefnedeu: gelyk de oude Ohtherus zulks in zyn Periplm door
Bajjan.. . jr,>'.;ieven § 5. en aldaar in de aantekening verhaalt. Dezelve
Ohtherus ' c'-' ook §. 6. dat de fchaiting, die de Finnen ten zynen tyde

hunnen Koning gaven 9 beftond OU bcora fcfliim aub on fiigfta fett)crum an^

ï)Mkè bane aub ou t^em ft)ip rapum t^c bcot^ of ^im(eé bpbe fjeworbt anb

of fcofCsf. Dat ; in dieienvellen , vogelvederen , walvifchbaarden en

fclieepszeilen, die uit Ilual (waaronder hy den Walrus verftaat) en Zee-
honden-huiden gewerkt eu bereid werden,

(«) Vleugelen, van het Saxis woord ^(^trt ^ waar van het Dimimtti*

n}i4:n Vlerken by de Hollanders gebruikelyk is, en vleugelen van vo»
gcicrt betekenc

lil

:J n

1 'f

i u i
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geworden waren , *t geen echter niet lange daar na met zwa-

re hoofdpyn verdwenen was.

g, LV. De Zeehond, Fhoca , gemeenlyk Robbe , ook a, Van

wel Bal|)Un^/ by de Denen Bdlbunö; by de Noorwegers jj^"
ƒee-

2^rtk^b^; by de Engelfchen Seal ofSeaJhund; by de Franfchen

keau de iner; in Noord America Loup marin, en by de Groen-
landers pu(a genaamt , word lamelyk wel by Martens {o)
bwfchreven en afgebeelt,is daarenboven een zeer bekend Dier.

In het jaar 1724 bekwam ik een kleinen opgezetten Zee-

hond, die in de Straat Davis gevangen was. Zyn kop was
klein , maar natuurlyk gelyk die van een Hond , welken men
de oren glad afgefneden heeft. Hy had enige baardhairen ,

gelyk een knevel , die glad , ftyf en op een gantfch zonder-

linge wyze gedraayt zyn. De bovenlip floeg een weinig o-

ver de onderlip. De hals was dun en weinig langachtig ; doch
het eigentlyk lighaam kort, van voren dik met een brede borft,

achterwaards veel fmaller en geheel fpits uitlopende. Zyne
vier poten waren kort, en in gedaante als ganze poten ; had-

den gene Benen , maar flechts gelyk een dikke lap van ruig-

hairig leder. Aan de voorde poten waren 5 lange zwarte
klaauwen , welke met de fpitzen uit den voorden rand van

't vel een weinig vooruit flaken. De poten zelven waren zon-

der benen , en zo kort, dat wanneer hy op het land lag , hy
uit hoofde der rondheid van zyn buik dezelve flechts even roe-

ren en een weinig naar voren liaan konde, gelyk hy zich dan
ook kommerlyk, offchoon gezwind genoeg, voortfleepte: want
zy eigentlyk tot roeyen en zwemmen in *t water gcfchapen
zyn. De achterfle poten Honden achter uit, en wei de bre-

de einden perpendiculair als de ftaarten der villchen. Zyne
hairen waren kort en flyf. Over den rug had hy bruine
flrepen en vlekken ; voorts was hy graauw wit en onder aan
den* buik geel. De flaart was niet langer, dan de ftomp van
een Ree. Ik heb dit Dier een weinig naauwkeurig gemeten

,

Bb 3 ten:

(0) Spitsbergf. Reife c, i. » 4;.
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maar ook met hunne huiden tot kleding, tot bouwing hun-

ner fchuiten enz. , met hunne pezen en darmen tot vende-

len, zeilen, ja tot nayen en binden, met hunne benen tot al-

lerley huis en jagtgereedfchap , en tot meer ander gebruik die-

nen, 't geen men niet alles optellen kan. Zo veel goeds fteekt

in een enig fchepzel, wanneer de overvloed van veelerly fcho-

ne zaken, welke den menfchwelluftig, kiefch en vadzig maken,,

geen plaats heeft; maar gebrek en honger hem aandryven be-

dacht te zyn, hoe het weinige , dat hy heeft, tot allerly ge-

bruik bekwaamd aan te wenden (r).

§. LVIII. Alvorens ik van de Robben of Zeehonden fchei- .Men

de, zal ik noch van ene byzondere zeldzaamheid gewag ma-^"j'^^
^^^'

ken. Een voornaam en geloofwaardig fchryver (s) namelykook iu

bericht, dat in groot Tartaryen in het zoete en helder meer jjroot

Baikal ('t geen de Rullchen ten onrechte More , dat is zee ,
'l'ana-

noemen, nadien het enkel een verzameling van verfcheide zoe-'^'"'"*

te vloeden is) een grote menigte derzelve gevonden worden.

Dewyl ik nu zulks, zo veel ik weet,by niemand elders aange- ^

troflFen had, werd ik des te meer aangezet) by den zeer weetgie-

rigen en Berg-ervarenen heer Heidenreich ( dien het ruflifch

Opperberg Collegie te Petersburg door gantfch Siberien en Tar-

taryen tot aan de chinefche grenzen gezonden heeft , om zo

wel nieuwe bergwerken op te zoeken, als ouden na te fporeii

en te verbeteren) daar naar te vernemen. Deze verzekerde

my, dat zulks de zuivere waarheid was, en hy die Dieren zelf

op de plaats met zyne ogen gezien had; ja voegde *er noch by.

\

(».

!
I

! .;

da Cotci de VAmerique Septentrion, Tom, I,p, 64 en volgende,, alwaar by
ook aanmerkt, dat de jongen veel vetter zyn, dan de ouden, en dat hunne
Traan fris, goed om te eten, en even zo beqiiaam , als boomoly , om te

branden zy, vermits het niet ftinkt. Dezelve fchryver maakt Töaw. //. ch^

17. gewag van noch een kleiner zoort , van welks vleefch en traan de
Wilden een byzondere lekkerny maken , en met de traau huu hjofdhair
befmeren,

(;) (hi<e virfuSi Ö* quatjfa, boni, fit vivere parvo,
Ü i/cfte, Horat.

(i) In zyn verandert Ruflaud p. 8 o# , .

'':

•f
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200 BESCHRYVING van GROENLAND,
dat zy die in de Ooftzee volkomen gelyk , doch enkel een weU
nig kleiner zyn; ook dat, dewyl zy niet beftendig onder 't wa-
ter duren konnen , hier en daar in het ys , wanneer het meer
toegevrozen is , openingen weten te behouden , om tot het

zoeken van nooddruft uit en in te komen. De daarom (Ireeks

wonende Tartaren en RulTchen fchieten hen met driehoeki-

ge Harpoenen , en gebruiken van die Dieren niets, dan de
traan, in hunne lampen tot licht. Ik heb nagedacht, hoe zy
in dat meer gekomen mogten zyn, en opgemerkt , dat hun-

ne voorouderen zeer bequaamlyk met de daarin ook gevon-
den wordende Steuren uit de Yszee de Denifei op en door de
Tungtiske in het meer geraakt, en verdwaalt konnen zyn. Nu
is het te verwonderen , dat hun nageflacht niet alleen in zoet

water voortgekomen , maar zelfs tot een zo aanzienelyke

grootte en vetheid gedeid is. Hieruit ziet men duidelyk, hoe
vermogende de gewoonte zy , die met de eerde jeugd een
aanvang neemt ; 't geen by verder nadenken veelligt gele-

genheid tot het een en ander verder nuttig onderzoek zoude
konnen geven.

Van de §, LIX. Nu zal het tyd zyn , tot de redelyke Schepzelen

,

Inboor- ^q INBOORLINGEN VAN DE Straat Davis , die men

hunne'
gemeenlyk de Wilden heet , te komen. Dezelve zyn door

geftaite den bank , zo wel de vrouws als mansperfonen , kort en ge-
en lig- drongen van lighaam , daarby wel geproportioneert van lede-

maten, vet en gezet, vol van aangezicht , *t geen echter een
weinig plat is : gelyk ik ook aan dien Groenlander befpeurc

heb , die voor enige jaren herwaards gebragt werd.

Door den bank hebben zy zwarte en flechte hairen , bruine

en rode aangezichten , doch zulks niet van nature , maar van
hunne vuile, ontyge en haveloze manier van leven, vermits zy

veel met traan en fpek omgaan, en met ongewaflchen handen
hun aangezicht wryven , niet anders , dan gelyk de bekende
Heidens zich door fmeren met allerly vet roodbruin maken :

want zy niet alleen blank geboren worden , maar men zelfs

zomtyds onder hun , inzonderheid onder de vrouwsperfonen

,

blanke en ganifch niet onaartige aangezichten vind , welkers

aan-

haams
geftelt

iieid«
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aanminnigheid weleer enigen der derwaards gekomen colonis-

len zo zeer bekoorde, dac zy dezelve ten vrouwe begeer-

den. Zy zyn zelden met enige natuurlyke gebreken beliebt,

maar hebben doorgaans onverminkte ledematen, en zyn van

een gezonde lighaams gefteltenis ; weten ook
, gelyk de fchry-

ver van de groenlandfche Perluftratie zegt , van gene kin-

derpokjens en dergelyke krankheden. Doch uit het naricht

van deze zending, door hem naderhand uitgegeven , blykt ,

dat in den jare 1733 een gedoopte Groenlander, die door de

pokken in Denmarken aangetad was , zyne landslieden had

aangelloken, v/aar door enige honderden weggerukt waren,
nadien , ter oorzake van de grote koude dier luchtftreek , de

pokken niet hadden konnen doorbreken , en het hun daaren*

boven aan artzenyen en oppafïing mangelde ; en dat de ove-

rige hun leven niet, dan door de vlucht en het vermeiden der

kranken, gered hadden.

5. LX. Aan de andere kant zyn zy gemeenlyk met de land- Vnn hun-

zieKte , het Scorbut of Blaauwfchuit , enige zelfs met een zo ne Kunil

boos foort van 't zelve behebt , dat het met witte bladders
Krankhe-

en vlekken, als bloeden , uitüaat ; waartegen zy , beha!ven aen te

Lepelblad, noch een ander kruid, 't geen een dikbladerigen genezen,

bloem en zeer fcharpen fmaak heeft , met nut gebruiken ; waar

van de Denen de kracht ook hoog roemen. Zy hebben noch
Wondhelers noch Geneesheren. Wanneer iemand
een wonde ontfangt , word over dezelve een ledere riem ge-

bonden , waaronder de quetzuur gemeenlyk zo wel geneefl:, als

of de befte plaafter *er op gelegt ware. Enigen onder hun
vind men , die Angtkoken genaarat worden , en zich voor To-
veraars , Waarzeggers en Artfen uitgeven , en het domme volk

by den neus leiden. Wanneer iemand krank is ('t geen zy Do'

mick noemen) maken zy allerly zotte potfen en gebaarden ,

welke inderdaad een eigentlykgochelfpel zyn, en gedragen zich,

als of zy een pees van enig Dier, of iets dergelyks, uit de ly-

dende plaats halen , 't geen zy tonen , en voorgeven , dat de
krankheid veroorzaakt heeft j doch dat dezelve nu geheelt is (0.

Cc En
(/) Waarvan de heer Egede in zyne te meermalen aangehaalde Befchry-

ving

I

''S.

M
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202 BESCHRYVING van GROENLAND,
En dewyl de kranken merendeels door hunne goede en (lerke

lighaams geflekenis , gelyk ook door de inbeelding , dat dit

een waarheid zy , genezen , vinden die bedriegers tamelyk veel

geloof, en verdienen op die wyze hun nooddruft. Dezelve han-

gen ook den kinderen, als mede zomtyds vohvafle lieden fnoe-

ren , als pater nofters , van zeker foort van Benen gemaakt , en

andere dingen om den hals («) , het domme volk diets maken-

de, dat, die dezelve dragen , gezond blyven. Men vind onder

hun oude lieden , en zoude hun getal waarfchynlyk veel gro-

ter zyn , wanneer zy door hunne levenswyze dagelyks niet zo

vele gevarelyke toevallen onderworpen waren.

Van de J.
LXI. Hunne Taal is zeer zonderling en zo vreemd ,

Taal van dat ik niet weet, waar dezelve t'huis te brengen: zo ook hun-
ketland. ^^ uitfpraak, dewyl zy den mond wonderlyk trekken, en door

een gantfch eige wyze van de totig tegens het verhemelte , de

tanden enz. te liaan, een onnabootsbaar geluid geven, 't geen

alzints zeer bezwaarlyk te vatten , en noch bezwaarlyker door let-

ters uit te drukken is. Ik heb het geluk gehad , door medede-
ling van een hoog en aanzienlyk perfoon een kleiii deenfch en
groenlandfch Woordenboekske magtig te worden , 't geen de
meergemelde prediker Egede opgeflelt had , en ik met een
duitfche verl 'aring der woorden en enige weinige byvoegin-

gen als een Aanhangzel dezer Befchryving mededeel. *Er zyn
wel enige weinige woorden , als Kinneka , een kind , Kona ,

een vrouwsperfoon ; Noria , eten , welke «men onbczwaarlyk
te recht kan brengen ; zo ook heeft de fchryver der Perluflra-

lie enige noordfche woorden ; als Quan , de wortel Angelica
,

in het noordfch (Dtuanne; de vifch Nife, by de Noren JTl^ifa;

Kollccf / een lamp, by de Noren KoUc genaamt, enz. aan-

gemerkt. Echter is dit alles weinig , en kan door den omgang
met vreemden in latere tyden aangenomen en in zwang ge-

'
, ble-

ving van Oud - Groenland voorbeelden bybrengt , welke hy zelf gezien,
en de geoefTende bedriegeryen ontdeUt heeft*

(«) Dezen noemen zy /ingvoak^ en kan men deswegens by den heer
Kgede breder onderricht vinden.
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bleven zyn. Doch de Taal in haar zelve heeft geen de minfle

overeenkomffc met de noordfche , oud - gothifche of yflind-

fclie, fin- of laplandfche Talen; ja niettegenftaande het noor-

delykft gedeelte van America zo naby hun ligt, vind ik echter

geenzints, dat zy met het geen la Hontan en anderen van de
fpraken der wilde volkeren in en ontrent Canada enz. aanteke-

nen , enige de geringde verwandfchap heeft. Offchoon ons

ook Strablenberg in zyn noord- en ooftelyk deel van Europa

en Afia een Tabula polyglotta der Talen van twe en dertig Tar-

taarfche Volkeren gegeven heeft, vinde ik niettemin onder die

alle mede gene de minfte gelykheid , ik wil niet zeggen afftam-

ming in de groenlandfche DialeSb of taaluitfpraak. Ondertus-

fchen heeft my een kundige in die Taal verzekert , dat hare

grootfle aangenaamheid in de klank, en veJ aartigs en nadruk-

kelyks in hare zegswyzen en uitdrukkingen gelegen zy. Zy
fchynt ook gantfch zo ruuw niet , als men by een zo ruuw en
eenvouwig volk ,

gelyk de Wilden zyn , verwachten zoude ;

maar veeleer voorheen door lieden , welke meer opmerking en
kdigen tyd, dan zy, gehad hebben , met vlyt opgeftelt te zyn ,

inzonderheid wanneer men den aart , buigingen enz. hunner
Verbay ofwerkwoorden , overweegt, gelyk ook wat gebruik zy van
de Pronominafuffixa^o(2id,n gehechte voornaamwoorden , weten te

maken, dat zy een Dualis, of twevoud, hebben en diergelyken (x).

Cc 2 Vol-

(*) Ik zal ter proeve en verwondering van de liefhebbers der Talen een
iiittrekfel uit de groenlandfche Co/le&anea, of verzamelingen , door den
vromen en vlytigen prediker Egede in den jare 1735 gemaakt, en my
door de goede hulpe van een voornaam vriend in fchrift ter hand geko-
men , met een duitfche overzetting derzelve by deze Befchryving voe-

den. Die verzamelingen beilaan uit een klein Woordenboekske , *t geen
m het Aanhangzel onder den letter A. gevonden word , en tegen de vo-

caèu/a, of namen , die Tbom^ Borricbius weleer in de /fr7. Med. Haffn,
Fol, IL p, 1 1 feq» heeft laten zetten , nagezien konnen wori..n ; en de
appendix ffrniuïarum enz. , of het Aanhangzel der wyzen van fpreken*

"VVyders in de /(?r«r«//7 Cö»/i/^<f«///,ofhet voorfchrift der buiging van de werk-
woorden te vinden onder letter B.; voorts in enige gronden van de cbris-

telyke Godsdienft, by wyze van vragen en antwoorden voorgeftelt , waar-
uit ik de tien Geboden, bet Gebed de( Here, én noch een ander Gebed

ge-

H
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204 BESCPIRVVING van GROENLAND,
Volgens het bericht van den fchryver der Perluflratie in het
I. hoofddeel word merendeels enerley Taal door het gantfche

land gefprokcn. Zo hebben ook de vrouwsperfonen een by-

zondere uitfpraak voor zich , nadien hare woorden gemeenlyk
op een N uitgaan.

5. LXII. Betreffende de Kleding der Groenlanders, de-

zelve word van Reen* en Robbenvellen , welke zy door veel

kloppen met ftenen, en met pis , traan en dergelyken eni-

germate bereiden , ook wel uit vogelhuiden gemaakt , en met
draden genaait, welke zy uit de darmen van Robben en an-

dere viuchen y na dat zy dezelve opgeblazen en opgefpleten

hebben , weten te fnyden. Over de borft, naaft aan het lighaam,

dragen zy een vel van Eiderenten , de zagte pluimzyde bin-

nenwaards»

i.Der De Mannen hebben een engen rok van Reè'n of Rob-
Mannen, benvellen met armen en een kap , gelyk een .monnikskap

,

welke rok hun tot aan de knien reikt , en zo wel van achte-

ren als voren een nederhangende flip heeft. Des zomers dra-

gen zy het ruige buiten en des winters binnenwaards : ook dra-

gen zy enge broeken tot om hunne lendenen ^ insgelyks kouf-

ièn

'(T

getrokken heb, onder letter C; in enige aanfpraken, waarvan ik de voor^'

naamde en tot meer dan een pbruik nutte §. p en io« in het Aanhangsel
onder letter D« mededeel. EinJelyk heeft hy uit het eerfte boek van Mo-
fes de beide eerlle MoofdAukken en enige Euangelien, zo goed hy kon-
de, in de groenlandiche fprake overgezet , van welk boek ik het eerUe
hoofdftuk onder letter £., en uit de Euangelien de Boodfchap van den
Engel aan Maria, Lue. I. v. 26 en volgende onder letter F. geplaatll
heb.Waarby ik noch moet aanmerken» dat ook de prapofitiones twconjutic»
tiones^oï voorzetfels en voegwoorden in deze Taal, uit /1f- en Suffixa of
aangehechte deeltjens beftaan, by voorbeeld: Sumit, van waar? Sumaf,
uerwaards ? Jefumit , van Jefus ,• Jefumut , naar Jefus. Killac JSunalo ,
Hemel en Aarde; Guditog, en God. Dewyl de groehlandfche Taal gene
woorden hebbende» om de voornaamfte woorden, tot den Godsdienft en
de geellelyke dingen behorende » uit te drukken , had de goede man dezel«
ve uit de noor(che moedertaal moeten ontlenen , als: Gud, God; Enge"
///>, Engel; Synd, Zonde, Heiligforfuaeb (van ^cWa) heilig; Felfignineb

van Q^flfïdnt zegenen enz.

(
,-.
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fen of laarfen met het ruwe binnenwaards. Enigen bedienen

zich ook van gevolde yflandfche kouflen , welke zy van de De-

nen enz. handelen. Hembden noch ietwes anders van linnen

hebben zy niet , dewyi by hun noch Hennip noch Vlas waflen

kan, en hunne armoede hen buiten flaat fielt, enig lywaad

van de Denen te kopen. Doch wanneer iemand een hembd
vereert word , trekt hy *t zelve over zyne gewone kleding aan,

en pronkt daar mede, als met een zondferüng fieraad. Wanneer
zy naar zee, en inzonderheid ter Walvifchvangft gaan , trek-

ken zy over hunne klederen een gantfch hembd of overtrek-

fel, uit wambes, broek , kouflen en fchoenen in een ftuk be-

ftaande , 't geen van gladde Robbenvellen zonder enig hair ge-

maakt en met darmen zo dicht aan een genaait, ook alomme
zo vaft toegefnoert is , dat geen water 'er doordringen , noch
het zwaar maken kan. Daartegen hebben zy boven aan de
borft een kleine met een pen gefloten opening , waar door

zy 't zelve , door inblazing , met zo veel wind konnen aan-

vullen, dat zy niet zinken , ja ter halver Knie in 't water over

einde gaan konnen , ook zich door matiging der lucht , na 'c

hun goed dunkt, op denj grond laten nederdalen, en weder naar

boven ryzen : zulks een geloofwaardig fchipper my verzekert

heeft , dat hy het niet alleen zelf verfcheide malen met ei-

gen ogen had befchouwt , en hen het een of ander in zee

van den grond doen ophalen , maar ook een matroos gehad ,

die, na zich een weinig geoefFent te hebben, insjgelyks op het

water gaan en voortwandelen konde.

De Kleding der Vrouwen is niet zeer verfchillende n. oef
van die der Mannen ; behalven dat hare rokken enigzints wy- Vrou-

der en hoger op de (chouderen zyn , om hare kinderen, die zy ^^"«

altoos , waar zy gaan of (laan , op den rug met zich voeren ,

daarin des te bekwamer te konnen dragen. In den zomer heb*
ben zy korte broeken; zulks hare benen en knien merendeels
bloot zyn ; doch des winters lange , die tot over de knien rei-

ken (y). De vrouwen binden hare hairen in een bos zoda-

Cc 3 nig

O) Om daar vao eeo beter begrip te hebbeo, kan men nazien de afbeel-

din-

1;,'^
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206 BESCHRYVING van GROENLAND,
nig op , dat zy eerft 'er onder een band leggen , alsdan het hair

'er over liaan , en het noch eenmaal binden , zulks het rond ,

dik en (lyf moet opftaan. In dezen bos vlechien zy tot fieraad

allerley giascoralen , welke zy ook in de oren , om den hals en

de armen ,
ja ook zcmwylen op de fchoenen hangen. Enige

vrouwen, welke zich mogelyk by de mannen bekoorlyk willen

maken , iiayen zich zei ven met een draad , die zy alvorens wel

door het roet harer lampen getrokken hebben , tuflchen de o-

gen, op de wangen,, aan de kin en ook aan de oren, in me-

ning, 'dat het fraaifle fieraad is, met allerly kleine naden tus-

fchen vel en vleefch te gaan » waar van de zwarte kentekenen,

wanneer de wond geheelt is , beftendig overig blyven , en

even alzo uitzien, als my een perfoon toonde , die zich dergely-

ken op den arm had doen nayen , gelyk de bekende beeltenis-

fen , welke enigen , die het H. Graf bezien , zich op den arm
laten tekenen {z). Men heeft my , als iets zekers, gezegt,

dat dat verfierfel die fchepzelen , wanneer zy anderzints niet

hefTelyk zyn, aartig genoeg ftaat. Is het niet een grote ere

voor het mannelyk geflacht , dat de vrouwelyke kunne gewil-

lig zo veel nitftaat, om zich by de mannen aanminnig te ma-
ken ? Offchoon de groenlandfche vrouwen enige acht op ver-

fiering fchynen te geven , zyn zy echter even zo morsfig, als

de mannen , warjt de enen zo wel als de anderen zeer onrein

leven , en zich zeer zelden , of wel zomtyds in hun eigen water

waflchen.

5. LXIII.

dingen eer mannen en vrouwen, als de befte, die Jacobceus en Lauren-
zen in 't Mufeutn Keg. Part. II. Seft. 2. o* 81. Tab. I. hebben doen
Hellen.

(3) De ruflïfche gezant Ysbrand Ides meld in zyne reize naar China
bladz. 37 van de Tartaren. NifovierTu igufi genaamt, welke hy onderweg
aantrof: zy zyn ook liefhebbers van fchoonheit, en om die te vermeerde-
ren , verfieren ze hunne aangezigten, het voorhooft , de wangen en kin-

den over al net op de volgende wyze. Zy doornayen de huid met al-

lerhande beelcenifTen ; den draad fmtren zy met een zwart vet , en na dac

de draad enige dagen in de genaaide wonde is geweefl, trekken zy dien we-
derom daaruit; alsdan blyft het genaaide teken Haan , eii mea ziet *er wei-
.uige, die zulks niec hebben. •

1
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J.
LXIII. Zy. hebben tweërley zoort van Woningen, als Van hun-

ene voor den winter , en de andere voor den zomer. Hunne "? ^*^-

WiNTERHüizEN zyn de grootten , welke zy tegen ói n vin-
"'"^eu.

ter, of wanneer zy lange op ene plaats menen te blyven, op-

rechten : en dit is eigentlyk het werk der vrouwe» . Zy bou-

wen dezelve vierhoekig van (tenen en afgevallen 'otsbrok-

ken , welke zy met tuflchen ingeworpen mos of turfaarde we-

ten vafl: te maken , en zo dicht te verbinden , dat geen wind
'er indringen kan. Zy laten dezelve niet ligt hoger dan twe

ellen uit of boven den grond opryzen , maar het overige tot

meerder vaftigheid en befchutting tegen wind en koude in

den grond zinken. Boven op de muren leggen zy enige lat-

ten, en bedekken dezelve, in plaata van een dak , met aarde

zoden of graslagen ; ook zetten zy *er enige venfiers in , die

zy uit opgefpannen en in de lengte met pezen dicht aan een

genaaide Robben- of andere vifchdarmen vervaardigen, waar

door het licht valt, en de woning lichter, dan men vermoe-

den zoude , maakt. De ingang word onder de aarde als de

loop van een Mol gegraven ; echter , op dat de wind en kou-

de niet in het huis mogten vallen, niet recht uit, maar krom
en lang. De buiten opening is altoos naar de zee gekeert, op

dat zy , 'er uit komende, dezelve, als de voornaamlle bron vaa
hun levensbeftaan en nooddruft , terflond in het gezicht mog-
ten krygen , en zien , of zich ergens iets opdoet , om aan werk
te geraken. Voor den ingang hangt , in plaats van een deur,

een vel, en wanneer men door die duifteregang op de knien

of zeer gebukt gekropen heeft , koomt men in het midden van

het huis uit. In zodanig een huis, 't geen niet veel meer dan .

ao voeten in het vierkant heeft , wonen , vermits zy niet kyf-

achtig zyn , en geen dienftboden houden , of gene meubelen
bezitten, die de ruimte te eng maken, dik/erf 7 of 8 huisge-

zinnen , inzonderheid bejaarde en gehuuwde kinderen , bloed-

vrienden en zwagers byeen ; gelyk dan ook alles , wat gevifcht

of gejaagt word , hun alle gemeen behoort , en in goed ver-

trouwen verteert word. Aan ieder zyde van het huis hebben
zy een flaiipftede van hout of planken , op (lenen , een halve

el
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2o« BESCHRYVING van GROENLAND,
cl boven de aarde verheven , die, in plaats van bedden, met rui-

ge Reevellen belegt zyn , waarop ieder huisgezin zyn eigen

ïlaapplaats heeft , welke van de anderen door een 'er tuflchen

gefpannen vel van 2 ellen hoog afgefcheiden is. Die van een
huisgezin zyn, flapen zodanig zamen, dat man en vrouw byeen, de
zonen aan de zyde van den vader, en de dochters aan de zyde
van de moeder liggen. Voor de flaapftede heeft een ieder huis-

gezin zyn eigen keuken flaan , welke in niets anders dan een
lange lamp, uit de te voren befchreven Weekfteen gehouwen,
bellaat ; want in dezelve is een diepe fleuf gemaakt , waarin

men , door middel van een met fpek en traan wel doorkneed

vafl: ineen geperfl pit van gedroogt mos , met traan bego-

ten , een zachte, niet flikkerende of fpringende, en weinig

damp verwekkende vlam onderhoud. Over dezelven hangt

een ketel, aan de latten vaft gemaakt, waarin alles gekookt

word ; weshalven die lamp zowel tot het koken der fpyzen , als

het verlichten en verwarmen der huizen dient ; ook hebben
enigen daarenboven de wanden , zo ik my niet vergifle , met
ruige pelccryen, waar van de hairzyde binnen waarts gekeerc

is , bekleed ^ waarom het in die hutten zo warm is , dat men
van de gefl:rengheid van den winter dus weinig ongemak ge-

voeld, dat de bewoonderen, mannen en vrouwen, zo lange zy

in dezelve zyn, fteeds met het bovenlyf naakt zitten. Ondertus-

fchen hebben die woningen voor vreemdelingen een onlydelyk

gebrek , ik mene de affchoiiwelyke flank van het daarin byeen
gelegt half verrot vleefch , de viflchen en traan , welke ftank

zo hevig is , dat men meent te bezwyken ; men zwyge dat al-

les vol luizen is. Vreemden , die by hun komen , offchoon

zy van hunne natie zyn, vermits zy elkander 10 mylen in

het rond bezoeken , laten 77 niet by zich flapen , maar wyzen
dezelve ene byzondere plrats met een plank daar toe aan. By
hunne huizen maken zy LIeine kuilen, die zy met flenen op-

zetten , en daarin de in den zomer gedroogde Lodden en het

Zeehonden vleefch tot T/inter voorraad opleggen, 't Geen zy

in de herfft en winter vangen, leggen zy op den bloten grond

onder de neeuw , en bewaren het dus voor het verderf. Als

.; M'
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2y niet meer ter zee konnen gaan , flepen zy hunne vrou-

wenboten aan hunne huizen , leggen dezelve omgekeert op

vier palen , en bedekken daar onder hunne pelteryen, en an-

dere waren van waarde. De Winterhuizen betrekken

zy in oólober , en verlaten dezelve weder in het begin van

may, 't zy voor een tyd, wanneer zy in de nabuurfchap bly-

ven, of wel geheel en al, als zy van plaats veranderen, en

een beter gewed zoeken , alwaar meerder te vangen of te ja-

gen is, als wanneer de verlaten woningen die genen ten deel wor-

den, welken na hun by toeval aldaar komen. Hunne Zomer-
woNiNGEN zyn ligte tenten van gladde llobbenvellen , twe

vellen over elkander gehangen , geheel rond , boven in de fpits

niet groter, dan een gemene hut. Dezelve worden met bou-

te flaken opgezet , en heeft eert ieder huisgezin zyne eigen ,

waarin het zich behelpt. De vermogenden onder hun behan-

gen of voederen hunne tenten van binnen met ruige Ree- of

andere vellen. Die tenten zouden in der daat lierlyk gemaakt

zyn en veel reiner, dan hunne huizen gehouden worden, zulks

dezelve zich zeer wel laten bewonen. Een ieder huisvader

heeft ook in zyn tent een lamp, en een ketel, tot het koken
der fpyzen/er over hangen. Als zy met hunne grote of vrou-

wenboten in zee gaan, voeren zy hunne tenten mede.

5. LXIV. Gelyk deze Groenlanders in hunne eenvouwigheid Van hun-

zonder veel omflag en volgens de na lur leven , weten zyneVerlo-

ook by hunne Verlovingen en Huwelykcn van gene wydlo- ^'"ë^'n»

pigheden , plechtigheden of ceremoniën. Ee^ mansperfoon

eifcht flechts , dat een meisje naar 's lands gebruik z.ch

op den haar opliggenden huisarbeid, inzonderheid het nayen
en kleermaken , verda , en deze vraagt enkel , of een vryer

een bekwame, vlytige en gelukkige viflcher of jager z- De-
wyl ook gene vryder een bruitfchat aanbrengt, en geen vryer

iets te vermaken heeft, begrypt men ligt , dat zich aan beide

zyden gene zonderlinge zwarigheden opdoen, noch veel - c-

halens nodig zy. Doch by deze gelegenheid openbaart zich

een blyk van de aangeboren fchaamte,en (indien ik dus fpre*

ken kan) natuurlyken weidand van de vrouwelyke kunne. Vol-
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sio BESCHRYVING van GROENLAND,
gens het 12. hoofddeel der Groenlandfche Perluflrade van den

te meermalen aangehaalden fchryver (die in die (luk beter be-

richt geeft, dan ik ergens elders heb konnen bekomen) word

de gantfche zaak op de volgende wyze begonnen , behan-

delt en vclbragt. Wanneer een jong gezel willens is, in den

echt te treden, en noch ouders in leven heeft, openbaart hy

hun zyn voornemen ,en geeft hun te kennen, op welke perfoon

hy verheft is , offclioon hy het meisje daar van noch geen

woord gefproken heeft. Indien het met d'^n zin der ouderen is,

en het meisje hun wel aanflaat, beloven zy hem, dat zy haar

zullen laten halen , waarop zy twe of drie oude vrouwen afzen-

den , welke zich naar de ouders van de vryfter , of indien de-

zelve niet meer in leven zyn , naar hare bloedverwanten bege-

ven. By dezen gekomen zynde , fpreken zy niet terllond van

de vryagie , maar beginnen een ander gefprek , roemen
echter, daar het pas geeft, den vryer, hoe bequaam hy zy,

en wat geluk hy in de vangfl: hebbe. Eindelyk komen zy tot

de zaak , en verzoeken van de ouderen het meisje , zonder haar

zelfs het geringrte deswegens te zeggen. Indien de vryfter te-

genwoordig is , gaat zy terftond heen, en gedraagt zich , als of

zy niets van diergelyke reden weten wil, Terllond daar op
Haan de ouders het verzoek toe

, geven het ja-woord , roepen
het meisje weder binnen en geven haar de zaak te kennen. De-
ze rukt daarop haar hairbos los , trekt denzelven in de ogen,

begint te wenen , zegt noch ja noch neen op de zaak , maar
gedraagt zich veeleer of zy niet wil. Doch zulks helpt haar

niets , nadien de oude vrouwen haar onder den arm nemen en
met zich wegvoeren. Wanneer zy in 't huis koomt, daar zich

haar toekomende man ophoud , zit zy (leeds by haar zelve en
weent , en word haar in den beginnen niets ^^n haren brui-

degom gefproken , maar de bloedverwanten vertrooden haar

en zeggen, dat zy noch vergenoegt en vrolyk zal worden, zo-

dra zy maar een weinig beter kennis met haren bruidegom ge-

maakt heeft. Na dat zy dus een wyl by haar zelve gezeten en
geweent heeft, fpreekt haar ten laatfte de bruidegom aan, en
verzoekt haar, naad zyn zyde te willen komen liggen j *t geen

zy
il!l
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iy dan , na ernftig aanzoek , veelligt uit de aan beweging
gerakende neiging der natuur, eindelyk doet. Anderen daar-

tegen, welke zich op generley wyzen willen laten overreden

te blyven , lopen weder naar huis by hare ouders , die haar niet

terug zenden , maar wachten, tot een bode van den bruidegom
koomt, om haar weder af te halen. Doch indien zy dus twe
of driemaal van haren man wegloopt, laat hy, om eens vooral

een einde van de wederfpannigheid te maken , ten laatften

een zak vervaardigen, waarin de weggelopen of al te blode

bruid door de afgezonden oude vrouwen gedoken , de zak

boven zodanig, dat niet dan haar hairen 'er uithangen, toe-

gefnoert , en zy op die wyze weder naar 't huis van haren
bruidegom gefleept word : waarna zy dan eindelyk willens on-

willens by hem blyft.

J.
LXV. Het is ook zonderling , dat dit volk zonder een Van hun-

wet desaangaande te hebben, uit natuurlyke eerbaarheid of ou-ne Hu-

de gewoonte, waar van zy zeiven zo min den oorfprong als^^^^v'^en,

grond weten, zich van hunne magen tot in den derden en|."jj°?j^y

vierden graad onthouden, en dezelve niet trouwen. In 't ge* den Echt
meen heeft een ieder Hechts ene Vrouw, 't geen by hetgedra-

louter gebrek aan wetten , waarin deze menfchen leven , des^^*^*

te meer te verwonderen is , dewyl gemeenlyk de neiging der

verdorve menfchelyke natuur tot de begeerte des vleefches ,

en gevolglyk tot de veelwyvery meer dan tot enige andere
zonden aanprikkelt, ook hedendaags bezwaarlyk een ander
Heidenfch volk gevonden word , by 't welk dezelve niet in

zwang ga. Echter vind men nu en dan een onder hun, die

twe vrouwen heeft , niet zo zeer uit geilheid ; want zo men
hem vraagt,waarom hy daar toe gekomen is, antwoord hy zon-
der bewimpeling, en gelyk het by hem ligt, dat de ene bequa-
mer dan de andere is , en hy ze beiden onderhouden kan. Hun-
nen echt komen zy heilig na, en heeft men nooit gehoort, dat

een man het met ene andere dan zyne eige vrouw gehouden
hebbe. Echter is de Echt geenzints zo onverbreeklyk , dat

niet fomwylen een man van zyne vrouw, wanneer zy niet naar
zyn zin is (gelyk gewis welligt door hunne wyze van vryen gebeu-

Dd 2 ren
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412 B ESCHRYVING van GROENLAND,
ren kan) scheiden en een andere zoude nemen. Zo zy
kinderen by den anderen hebben, ziet de man veel door de
vingeren , en blyft by haar tot haar dood* Ondertuflchen
zoude men zich niet verbeelden , hoe zeer deze anderzints

eenvouwige menfchen hun mannelyk voorrecht over hunne
vrouwen weten te tonen. De man zet zich het eerfl: aan 't

eten , en laat zich door zyne vrouw bedienen , welke niet durft

toetaften , voor dat hy verzadigt en opgeftaan zy. Zomwylen,
wanneer zich madame niet wel gedraagt, zwayen ook dok-
Hagen ,• doch zyn zy daarna terflond weder zo goede vrienden

als te voren. Wanneer een der echte lieden fterft , hertrouwt

de overgebleven weduwenaar of weduwe, naar *t hem of haar

goeddunkt.

Van de §. LXVI. Het is ligt op te maken, dat dit foort van vrouw-
opvoe- volk hartvochtig, zo wel in als na het baren zyn moet ; ook

^g"^J^"J' bevind men dit alzo; want men haar noch voor noch na van

deren, barenswee hoort klagen. Doch de natuurlyke moederlyke ge-

negenheid jegens hare kinderen heeft by haar in den hoog-
Hen trap plaats , nadien zy dezelven ene ongemeen grote lief-

de toedragen , en hen met de uitterfte zorgvuldigheid oppas-

fen. Zo lange zy klein zyn , dragen zy dezelve alomme, waar
zy gaan of zitten , op den rug (die den kinderen in plaats

van een wieg dient) en ftillen hen met hare borften, tot zy

3, 4 of meer jaren oud zyn. Van hunne Opvoeding ma-
ken zy ,

gelyk ligt te begrypen is, weinig werks (a) : want men
hen nooit hunne kinderen hootr beflralFen ; maar zy hen hun-
nen eigen wille laten involgen. Niettemin befpeurt men in

hun , wanneer zy groot worden , gene zonderlinge neiging tot

ene onbehoorlyk grote ligtvaardïgheid ; en offchoon zy gene
zonderlinge gehoorzaamheid, in zo verre de uiterlyke beleefd-

heid betreft
,
jegens hunne ouders betuigen , vermits zy niet be-

ter geleert noch opgevoed zyn , tonen zy echter ook gene we-
derfpannigheid noch moedwil in de uitvoering van het een of

an«

(«) Zie &mU ©r^n(. «p« Perlujirashn, p. 47«
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ander, dat zy hun bevolen hebben. De jonge knechtjens en

meisjens blyven by hunne ouders, tot zy in den echten ftaat

getreden zyn. Daarna zorgen zy voor zich zelven ,• doch de

ouders en kinderen verlaten eikander nooit , maar blyven fleeds

in één huis by eikanderen.

g. LXVII. De Groenlanders konnen zich naar alles fchikken, van hun-

ongelooflyk honger lyden , wanneer de nood zulks vereifcht ; ne Spy-

doch ook vervaarlyk vreten , wanneer zy voorraad hebben. ^';"
*^^

Zy houden genen bepaalden tyd tot hunne r )aahyden , en e- ^^J^oe-
ten , als hun de honger of eetluft bekruipt , doch hun befte bereidze-

maal houden zy des avonds Velen (laan ook des nachts op ,len.

als zy ontwakende eetluft befpeuren , en gaan eten. Zy komen
nooit in enes anderen huis, indien zy 'er iets te doen hebben of ie-

mand fpreken willen, zonder terftond aan 't eten te vallen. On-
deriuflchen zyn hunne S?yzen en de toebereiding derzelven

gantfch niet aantrekkelyk. Vleefch en vifch is alles,wat zy konnen
hebben , dewyl hun land niet anders voortbrengt ; namelyk
Vleefch van Reè'n , Harten , Zeehonden , en allerley land- en
watervogels en viflchen , die hun uit het zoete water of uit de
zee voorkomen , ook Walviflchen , doch inzonderheid hunne
kleine SLo^t>en / die byna als onze Grondelingen zyn. Het
vleefch eten zy nu eens raauw , namelyk wanneer het half ver-

rot of op de klippen in de zon (b) gedroogt is, dan eens ge-
kookt ; want zy zeer harde en taye fpyzen

, ja zelfs in tyd van
nood , riemen van het leder hunner klederen en oude fchoenen,
een weinig in water gekookt , kaauwen en verdouwen konnen

;

weshalven zy de een zo wel als ander flompe afgebeten tan-

den, gelyk de boerenbonden hebben. Verfchen vifch eten zy
altoos gekookt ; drogen echter ook veel , als Elften en dergely-
ken, inzonderheid de iLoÖben (welke in de maanden may enjuny
in menigte gevangen worden) in de zon tot hunne wintervoor-
raat. Gedroogden vifch eten zy ongekookt en in plaats van brood.
Hunne fpyzen koken zy in enkel water , zonder zout ('t geen

(O Zie Befchryving van Yfland, in de Noot (») bladz* 70.
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zy niet hebben) Hechts des zomers in het veld met een wei-

nig vet, fmeer of traan, en des winters in hunne huizen met
Robbenfpek. Het koken gefchied in een uit weekfteen gehou-
wen, ook wel in een rood of geel-koperen ketel, wanneer zy
zodanig een by handel verkrygen konnen , over een grote fle-

nen lamp , waarvan hier boven melding gedaan is. Hun vuur
maken zy door middel van twe (lukken hout, waarvan het een
als een wigge in het ander gedoken , en met een riem za fnel

gedraait word , dat door de hevige beweging het ene fluk

houts in brand geraakt. Zodra de fpys naar hunne wyze gekookt
of halfgaar is, gieten zy allereerfl: het nat af en drinken het

zelve ; fchudden vervolgens het gekookte in fchotelen , die

nooit gewaflchen worden, of zo zy dezelven niet hebben , op
de blote aarde , welke zy met hunne voeten betreden , en
zwelgen het dus in. Hunne grootfte lekkernyen ftellen zy in

't bloed der Robben of Zeehonden , welke daarvan meer dan
andere dieren voorzien zyn. Wanneer zy die dieren vangen,
«yn zy bezorgt , *t zelve niet alleen door de fchielyke toe-

llopping der wonden in te houden , maar ook naderhand beft

mogelyk *er uit te krygen. Zy geven daarvan niets aan hun-
ne vrouwen , maar behouden het enkel voor zich , 't zy om
het te drinken, wanneer zy daarvan een goeden voorraad
hebben , of een weinig 'er van over hunne fpyzen te gieten,

(om dezelve een haut gmt A la Groenlandienne te geven) indiea
de voorraat gering is.

Vaa hun $• LXVllI. Hunne Drank is klaar Vrter, gelyk het de
©rank. lieve God gefchapen heeft. Lange heeft het geduurt, aleer

zy van de Ipyzcn der Denen iets wilden eten ; doch nader-

hand hebben zy , welke enige omgang met hun gehad heb-
ben, dezelve leren eten. Zommige heeft men ook overreed,

Braudewyn te drinken- , waarvan zy veel verdragen konnen ,

^leer zy dronk«n worden , ongetwyffelt {c) uit hoofde van de
aienigte vets. waarmede hunne magen bezet zyn, waar door

de

iii 'i

Cff) Gelyk de Schryver der Groenlandfche Perluftratie p. Z9 «»*'

merkt.
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de geeften van den Brandcvyn zodanig gedempt worden, dat zy

niet konnen opftygen. Tabak roken heeft men hun niet

konnen leren , vermits hun zulks te bitter en te fcharp op de

tong voorkoomt.

5. LXIX. Thans zal het insgelyks tyd zyn , enig bericht te Vriiimn

geven, hoe zy hun levensbeflaan en nooddruftig onderhoud er- iKlIamlt-

langen. Dit gefchied door Vissen en en Jagen, waarin ^'^""S*

de handtering en bemoeinis der mannen enig en alleen be-

flaat, en hun de vrouwen ook, zo veel zy konnen, behulpzaam

zyn. Hun Visschen gefchied nu en dan wel eens in flro-

men en beken ; doch weinig en zelden : het meeflen echter in

zee, voornamelyk op Wal- en ook andere viflchen , die hun
de zee levert. Het Jagen doen zy in zee, op Robben of Zee-
honden en Watervogels ; te land op Reen , Hazen, wilde Hon*
den en Fairyzen. In beide gelegenheden betonen zy zich niet

alleen onvermoeit , vaardig en behendig , maar hebben ook by
hunne armoede en gebrek aan behoorlyke werktuigen , zo wel

uitgedachte en toebereide gereedfchappen, en in 't gebruiken

derzelven zo fchrandere en genoegzame manieren en voordeliga

behendigheden , dat men zich by een naauwkeurige befchou*

wing daarover niet genoeg verwonderen kan.

J.LXX.Ik zal met hun Vifchtuig ofViscHGEREEDSCHAP Van hu u--

cen begin maken. Weleer gebruikten zy Angels van been j "eVifch-

doch hebben dezelve thans van yzer , welke zy van de Denen ff^^^^'
of Hollanders; magtig geworden zyn. De Netten , welke zy pVn!^'

op de vloeden gebruiken , zyn van lange fmalle uit Walvifch-
baarden dun gefneden repen of riemen gemaakt, waarmede zy
vaardig weten om te gaan, en voortreffelyk te vangen ; wes-
halven ook de- Denen betuigen moeten, dat daarmede beter,,

dan met hunne hennippe garen , te viflchen is. Zy hebben ook
uit Reënpezen gevlochte Schepnetten met enge mazen , waar-
mede zy de Ledden fcheppen (d). Hunne Harponen of Har-
poenen (^) , met welke zy de Robben en WalvilTchen fchieten,

.... ,^, heb»
(</) ZieGroenL Perfüflratie p. 33.

CO Is de naam der Werpfpies of Pyl, welke op den Walvifcb gefchp»
ten:

••'
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hebben getakte fpitfèn van been ; doch die dezelve beter

voorzien willen of konnen , zetten noch een yzere fpits voor

de bene. En nadien deze fchamele menfchen geen ander hout

hebben , om 'er hunne gereedfchappen van te maken , dan 't

geen hun van de americaanfche kuiten by geval toedryft , of

door de Denen of Hollanders overgelaten word , en ook noch
een groot gebrek aan yzer lyden , zyn zy zo behendig en voor-

zichtig, dat zy midden aan de harpoenftok een opgeblazen Rob-
benblaas (^Avata door hun genaamt) hechten , op dat , zo de*

zelve niet wel treffen of uitfcheuren mogt , zy niet verlo-

ren gaan, maar dryvend op het water gevonden , gevifcht,

en weder gebruikt zoude konnen worden. Daarenboven zyn
die fpitfen dus geftelt , dat zy, naar vereifch der omftandig-

heden,in allerly Itokken gedoken, met riemen van leder en ba«

lein vaftgehecht, en mitsdien genoegzaam verveelvuldigt kon-

nen worden. De Harpoenen , die zy op de Walvifch fchie-

ten zyn tamelyk groot, en de flokken tot te betere indringing

zwaar, ook in de rondte noch met een tap van been voor-

rien , om den duim 'er achter te leggen , en het werpen des

te nadrukkelyker te volvoeren. Hier by hebben zyook lan-

ger en zwaarder Hokken met grote fpitfèn 'er aan , die zy,

gelyk onze lieden de lenzen, tot fteken gebruiken. Behalven
dezen hebben zy noch een groot foort van werppylen, om gro-

te Robben en WalviiFchen te fchieten , aan welkers (lokken bo-

ven twe bladen, van Walrustand gemaakt, in plaats van ve-

deren gehecht zyn , om een te zekerer , gewilTer en nadruk*
kelyker fchoot te doen. Noch gebruiken zy , om de Water-
vogelen, die zeer loos zyn, te fchieten, een foort van pylcn,

die

::-\\''\

ten word. De Franfchen zeggen harpon , en de Engelfchen harping-
tron. Waarfchynlyk koomt dat woord van 't Griekfch «J^tj», waarmede
een hakip geweer, 't geen de ouden reeds by de vangft hunner zoge-
aamde Walviflchen gebruikten , by Oppian. «a««t/«, Lib. V. v. 152,,
te kennen gegeven word. *c Geen , om noch verder te gaan » van het

Hebreeuwfch 3nn een werpfpies (Tid, omnino Boebart, Hierozoic* /*, II,

L, 5. cap* if Af») aftlammeo kan*
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die niet flegts voor aan de fpits met een fcherp been, maar ook

te midden in het vierkant met noch vier ingekerfde fpitfe ha-

ken van benen voorzien zyn, op dat, wanneer de vogel, by

liet zien aankomen van den pyl, gezwind dalen of ryzen, of op

d? een of andere zyde een weinig ontwyken , en dus de

vGorfte fpits miflèn mogt, echter een der middelfle, op alle

gvivallen gerichte, en met weerhaken voorziene fpits , zoude

treffen ; wesiialven hun het werpen zelden mislukt , aangemerkt

zy van kindsbeen af door geftadige oeffening wel hebben leren

treffen. Op dat daarenboven de fchoot des te rechter ga , en

te dieper indringe , hebben zy aan deze en andere werppylen

een zeker driehoekig werktuig uitgedacht, 't geen onder breed

en boven fpits, in het midden langs de lengte met een kleine

ileuf , waarin het boven eind van den pylltok gelegt word ,

en boven aan met een kleinen nagel van been voorzien is,

die boven op het eind van den pyl of de werpfpies vaftlleekr,

en, als de fchutter met de hand aan een zwik , in dat werk-

tuig gemaakt, trekt, een zo veel te krachtiger nadruk geeft.

g. LXXI. Twederley Vaartuigen hebben zy,om ter vifch- Van de

"«^angfl: te gaan en te varen, werwaards zy beft hun beftaan vin- Vaartui-

r\^n ; een klein, *t geen alleen voor de mans-, en een^aU'^z"^
GROOT, *t geen voor vrouws- en mansperfonen dien". Het zich ter

kleine is een langachtige fmalle floep gelyk, en flechts voor vifciT

een perfoon gemaakt. De bodem beftaat uit enige lange hoU' ^^j?^

te ribben , met dergelyke dwarsribben , door fraalle riemen neiu*'

van balein verbonden en zaamgehecht : waar over vellen van
Robben of Zeehonden , met draden van pezen dicht benaait

,

getrokken zyn (ƒ).
Ee ; ..X ; Die

^/) Deze is een <3er oudrte en eenvoudigfte wyze van fcheepsbouw ,

-welke men ook alomme by de volkeren der 3 oude bekende waereldde-
len aantreft, gelyk na te flaan is by Schejfer de Milit. NavnLFeter cap,

3. p. '2:6 feq, waarby men ook de fchryvers voegen kan, die Hafeus
Difert, de Leviathan Jobi cap, 4. §. 12 fef. aanhaalt , welke die wyze
ook in de H. Schrift in Aqw hebreeuwfchen grondtext ontdekt hebben.
Iets nieuws deswe^eus viud meu in «V. Muf» Reg^ Dan, P, II, Se£i^ lU
mum» %u

l il
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2iS BESCHRYVING van GROENLAND,
Die Boten zyn zo ligt , dat een man den zynen , werwaards

hy wil, met zich dragen kan. Behalven deze kleine hebben zy
ook, gtlyk gfczegt is, grote Boten , die zy ter onder-

fcheiding Vrouwenboten heten, dewyl ,de vrouwen ia

dezelven meefterityds roeyen , of vermits zy gedeeltelyk'er me-
de hunne reizen doen, wanneer zy zich met vrouw en kinde-

ren , zak en pak in dezelve begeven , en een bequamer woon-
plaats zoeken, of ook ter Walvifchvangfl gaan , waartoe zy

hunne vrouwen medcnemen, om zo wel de fpyze te bereiden,

en hun andere handreiking te doen , als wel om hunne gehele

hembden of windhmidende overtrekiels , wanneer hier of daar

een gat in dezelve geraakte, teiftond te herftellen. Deze Bo-

ten zyn eigentlyk open pramen, voor en jichcer fpitsachtig, on-

diep en met een hogen rand of boort» Zy worden
,
gelyk de

kleine, van dikke houte ribben gemaakt, i.isgelyks met balein

verbonden , en met leder overtrokken. Ook befmeren of be-

pekken zy dezelve met oud Robbenfpek , inzonderheid de fleu-

ven of naden , die zy vly tig en gelladig toefmeren ; zulks zy^

eindelyk gantfch vafl: en dicht worden. Voor aan tuflchen de
voorfteven hebben zy een kleinen mafl: met een zeil , 't geen
uit gefpouwen en gedroogde darmen van Walviflchen (triems-

wyze met draden van Reënpezen of darmen te zamen genaait,

Jang, doch flechts 3 of 4 ellen breed is, zonder touwen, om
te brallen, of dergelyken ; weshalven zy daar mede niet recht

cnder den wind zeilen konnen, vermits de Boten fraai zyn en
ligt omflaan. OndertulTc len konnen zy met dezelve gezwind
(poeden , en voert zodanig een Boot 20 en meer menfchcn
met hunne bagafie en tenten , ook wanneer de vangfl: goed
geweeft is, noch daarenboven een menigte Walvifchfpek en
Baarden. Des niettemin zyn zy op hun zelven zo ligt , dat

zy door enige mannen over h^t land of ys gedragen konnen
worden. Wanneer zy ter vangft willen uitgaan, maken zy al hun
gereedfchap gereed, en trekken hunne daar toe byzondere ge*

maaktei klederen aan. Indien het op de Robben en Vogel-
vangft gaat y fteken zy de kleine harpoenen of fpitfen aan de

'er by behorende ftukken vafl: , en binden aan dezelve met
ee£t

I
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een lange lyn van leder een toebereide en opgeblaze Rob-
benhuid , waar van de kop , poten en ilitdrt afgefneden , en al-

le hairen glad afgefchrapt. vervolgens alle openingen met dar.a.

draden zo dicht toegenaait en bezorgt zyn j dat zy wind hou.
den kan. Alleen is ineen ingehechten uitgeholt been een kleine
opening, met een bene pen geflopt, waar door men den wind
inblazen en uitlaten kan. Met deze opgeblaze huid hebben
zy het voordeel , dat wanneer een harpoen , waaraan zy vafl
zit, in een Rob geworpen word, dees daar door niet naar den
grond duiken kan , maar tiïrwyl hy fpartelt en tobt , den jager
tyd en gelegenheid geven moet , hein nader by te komen en de
reft te geven (g).

Ee 2 Op

(g^ Dit is mede gene nieuwe of ongewone uitvinding ; maar hebben
reeds voor oude tyden de vifTchers in de Weltzee aan de lynen, waar
aan de haken of angels , welke zy tol de Walvifchvangfl gebruikten ,
vafl: waren , dergelyke wyde met den mond opgeblazen ledere zakken
gehad , welke zy tot het zelve einde achter na wierpen , wanneer de
yilch naar den grond wilde gaan. Oppian, «Xitvr, Lib^ K v 177 jfeq^

È Ct cpf^tij frp6iUpi}pêTUi lvptX( UTKVi

Dat is: zy, de viflehers namelyk, echter werpen de aan een lyn gebon-
den wyden en met den menfchelyken adem opgevulden lederen zak den
in het water zinkenden vifch terftond achter na.

Waarna in de volgende verfen op 3en aangename wyze befchrevcn
word , hoe de getroffen vifch met den zak of blaas , welke hem geftadig
noodzaakt voor den dag te komen, fpartelt en woelt; ook geeft S. Ba-
ftlius, die zelf by zodanig een vangft geweeft is, daarvan Homil. X. in
Hexahneron een veel omnandiger befchryving. Doch ik kan alhier niet
onaangeroert laten, dat de Ccte , waarvan beide die fchryvers fpreken ,

geen eigentlyke Walvifcb , maar een IJaay of Zeehond, en zogenaamde
Cauh Carcharias zy, ge yk zulks eensdeels uit zyn aangehaalden vocrer
«f metgezel, èftó«-e>«5 fx'^<'«j "^^^de Oppiaiuv. 67 fcq, (^waarvan ook daar-
enboven Tnchard in zyne Rcisbefchryving van Stam Lib^ /. /». 31. en
van de oorzake, waarom hy zich by den groten vifch houd, gewag
waakt) anderdeels en vooinamclyk uit den haak met het aas, waaraan
geen WalvifcL byt, v. i?f feq. , en uit de befchryving zyncr drie ryea
Tanden {,tpif*i%ii) v» 325 /èq. ten overvloede blykr»

Hl'

i .
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Op den Boot of het klein fchuitje word voor de zitplaats van

den vifTcher een klein hout met benen gehecht werktuig, gelyk

de afbeelding toont, vaftgemaakt, waarom de lyn van de har-

poen ordentelyk gewonden , en vervolgens acluer de zitplaats

de gemelde aan het ander einde van de lyn gebonden Robben*
huid, opgeblazen of met wind aangevult , geleg: word. De
vifTcher tiekt over zyne gewone klederen , of een gedeelte

derzelve, een wambes met de armen en het keursje van gladde

Robbenvellen , *c geen hy rondom zich vad maakt , ten einde

al .^et water , *t geen hem tegens het lighaam flaat, terllond

weder aflope» Da-arenboven heeft hy ook wel zodanig eea
broek aan. Voor het hoofd ligt, om de ogen tegen de zon
te bedekken, een houte v o o r h o o f d b l a d of v o o r h o o f d-

scHERM, 't geen van geftalte als een halve boog en aan de
hoeken met benen fierlyk genoeg vafl gemaakt ïs (h) tot:

zodanig een wytte , dat het genoegzaam om het gantfchs

voorhoofd tot achter de oren fluit. Alsdan zet hy zich in zyn
klein fchuitje plat op zyn aars, met de benen recht voorwaards
flekende , en flopt de opening van zyn zitplaats rondom met
zyne klederen en Robbenvellen zo dicht en vafl: toe, als immer
mogelyk is. Nevens hem aan beide i.yden legt hy zyne werp«

pylen, en maakt dezelve vafl:. In de hand neemt hy Hechts

een riem van vurenhout, welke aan beide einden een blad of

fpaan heeft, die hoog en breed is, op de einden, ter meerder
ftevigheid en duurzaamheid , met een rand van benen bevefl:igt.

Met denzelven weet hy zich niet alleen zeer fnel voort te roe-

yen en in evenwigt te houden , maar ook , wanneer hy om-
ge\vx)rpen word , zich weder over einde te helpen. Het is

ongelooflyk , als men het niet gezien heeft , hoe fnel die

vaartuigen door het water fchieten. Ik heb eens iemand ge-

had, die daarin varen konde, en was niet in flaat, meteen

(/^) Waarfchynelyk hebben de oude Coihen ook zodanig een gedragen-,

't geen in de Hijïoria Gothrici & Rolfi cap. £(j, /». itfl. Eiwif^aung
QSuec. 2(fUUfffaujj) frontak genaamt v\ aid^
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anderzlnts fneüe floep , waarin vier kaerls uit aile hunne krach-

ten roeyden, hem in te halen. Zy konnen lo tot 12 noordfche

mylen op een dag aileggen , en by ftorm en holle zee , wan-
neer onze boten en floepen niet uit durven komen , onbe-
fchroomt varen ; want zy met de golven op en neer gaan , en
het niet achten , wanneer een baar over hen heen flaat , na-

dien het water nergens by hun indringen , gevolglyk op hun
niet vatten kan ; en zo zy geheel t' onderde boven geworpen
worden, deert hun zulks niet, vermits de meeflen zo behendig

zyn, dat zy met behulp van hunnen riem zich weder oprechten

en over einde helpen konnen. Echter is daar toe meer be-

quaamheid, flerkte en oefFening nodig, dan men menen zou-

de. Tot noch toe heb ik onder vele jonge en flukfche lie-

den flechts eén gevonden , die zich in zodanig een fchuitje

recht op houden, en, onaangezien het zwenken, voortroeyen

konde. Doch nooit heb ik enen gezien , die, omgeflagen

zynde , zich weder konde oprechten, of over einde helpen ;

want zodra men buiten het evenwigt geraakt, word men zoda-

n'g topzwaar, en valt zo gantfchelyk om, dat men met het

hoofd lynrecht nederwaards hangt. Desnietteipin weten hec

velen der Groenlanders te doen, en zyn enige jonge waag-

halzen onder hun zo behendig, j dat zy den riem op den nek

leggen, denzelven met beide de handen alzo liggende aangry-

pen, en zich zelven met kracht omwerpen, en ook aan de

andere zyde, zonder de handen los te laten, of enige verande-

ring met den riem te maken , weder te voorfchyn brengen en

oprechten , 't geen echter iets zeldzaams is , en zelfs onder

hun voor een groot konft- en meeflerlluk gehouden word.

§. LXXII. Tot de W al viscH vangst behoort enige Hoe /y

meerdere toerufting. Zy trekken daartoe hun geheel warabeb"J?- ^^^

of overtrekfel aan, waarvan hier boven breedvoeriger gefpro-^jp.]^^

ken is, hangen ook een groot mes, om fpek te fnyden , metvar,;;rt

een ilypfleen aan hunne zyde, nemen de grootfle harpoenen, omgaan..

werppylen en lenzen , en aan de harpoenen grote blazen, van
de grootfle Robben gemaakt , voorts hunne grote Boten en
vrcuwen mede. Zodra zy een Walvifch ontdekken

,
gaan zy

E e 3^ in.
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vurenhout gemaakt, gelyk ook de Pylen , welke gedeekclyk
voor de Patryzen zonder fpitfen , ten delen voor de Harten
en Rcën met benen fpitfen of punten voorzien zyn. De ve«

deren zyn van Ravenvederen. Met dat geweer begeven zy
zich te veld , en zoeken zo lange , tot zy een dier aantref-

fen. Indien zy een of meer Harten befpeuren , omringen
zy dezelven met volk (aangemerkt zich de vrouwen en kinde-

ren by gantfche hopen mede ter jragt begeven) zulks xy ner-

gens weg konnen, behalven in het water, of anderzints naar een
plaats , alwaar zy met hunne Bogen en Pylen oppaffen en
gereed (laan , om te fchieten. Men zegt ook , dat zy goede
boogfchutters zyn.

5, LXXIV. Buiten dit viiTchen en jagen weet men by deze 'Er zyn

Wilden van gene andere handteringen , ja zelfs niets vanseen

Handwerken. Want ieder mansperfoon maakt zyn nodig
JjfJ].j!j| ..

vifch- of jagtgereedfchap zelf, en dit is ook het enigfte, waar- den hi

*

mede zy zich eigentlyk en alleen op het land bezighouden. Het het lancU

overige , als nayen , kleermaken , en huizen bouwen en op-

rechten , is het werk der vrouwen. Beide zyn in hunnen ar-

beid zo bequaam en vernuftig, dat, wanneer men derzelver

aartigheid, bruikbaarheid én nuttigheid befchouwt , men be-

kennen moet, dat zy andere zich meer inbeeldende volkeren

daar mede befchamen.

§. LXXV. Buiten dit behoeft men volgens hunne opvoe- Mangel

ding en levenswyze gene Kunsten noch Wetensch AP-aan Kun»

VEN by hun te zoeken. Zy konnen niet verder dan tot 2i!J^?"
^"

tellen, en weten van 't geen voor hunnen tyd gefchied is jfeil^ap"'

in *t geheel niets , noch te zeggen , hoe oud zy zyn , ver- pen.

mits zy gene andere tydrekening.dan naar de maan kennen;
en ook in dit ftuk flechts zo veel weten , als tot hun hand-
tering nodig is : gelyk zy dan naar de maanrekening elkan«
der beduiden , wanneer de Walvifch of wanneer de Cache-
lot koomt; ook wanneer deze of gene vifch zich op de kus-
ten Iaat vinden en vangen. Dus hebben zy zelfs dit de De-
ren in den beginne vroed gemaakt , en nooit in hunne op-
gave gefeilt. Daarenboven zyn. by hun enige weinige ken-

bare
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bare Sterren, waarnaar zy zich waarfchynlyk op hunne rei-

zen by nacht richten , en te recht weten te komen (*) , by-

zondere namen gegeven , gelyk Egede in zyne Befchryving

van Oud Groenland getuigt. De Wagen (dit zal ongetwyfFelc

de GROTE Beer, Urfa major zyn), zegt hy , noemen zy Tugta^

dat is, een Rendier; de Noordstar (Noordpool, Urfa int'

nor) Kaumorfok , dat is , een die van de Robbenvangfl terug

koomt, vermits het fchynt, als of hy uit de zee ftygt en voor

den dag koomt. Het Zeven g est e kut e , Killukturfet

,

vermits deze Sterren zo naby elkander ftaan, dat het fchynt,

als of zy aan elkander gebonden waren. Die fchryver voest
'er

Ck") Gelyk naar deze zelve Sterren, aleer het Compas uitgevonden was,
de ouden voorheen inzonderheid hunne cours (lelden. Homerus zingiOJyjfft

£. vaa zynen U/yJes,

«-I o 'XVj^eiXloi IB-uvtTê T«;kJ»«e»T«5

'tl'^ftivo? , «i^« ó't vTiiof ia-/ liXe^xpoiTit ^ixtve%
j

A'pKT»* ^tiv Kx) cCfAec^ctt firtx?it]Ttf xeiXinTi»

ifr' uvrS Tfi^eren xut t' nflonu S'»Keó$t

^ Ó'iT} S' Üy.fi(.6pcv hiP^terpZv OKSotulo

trjt yap Sfif>ttv ii*aye KeeAvt/^o» ^ix ^ixat f

IlcrtojropevefiéyiH isr' '.fuspitj^itp'èi 'tj^tvtec,

'— ip/e tcmonem gubervahat artijiciofe

Seilem , neque ei fomnm pnlpehri$ incidehatj^

Pleiadesque contcwplaKti & tarde occidentem Bootem
Urfamque qtiam & cunum cognomento vocant»

Qua ibidem vertitur atqtte Orionem abfervat*
Sola vero expers efl aquarum Oceani
Etenim ipfatn jufferat Calypfo diva dearum
Ponto navigare , ad (inijlram manum habentem»
En Virgilius Gcorgic, ƒ. t;. 137»

Navt'fa turn ftellis uumeros & nomina fecit ^

Pletadas Hyadas clarnmque Ly^aonis Ar£l9n^

Zo ook Mncid, IIL v, 5^6 de Palinuvo:

Sldera cunSta notat tacito labcntia ccelo

;

yir&ttrum , pluviasquc Hyadas , geminofque Triones f .
_'

jirmatumque auro circumfplcii Oriona»

KtïH

f r'''i
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'er noch by, dat zich de Groenlanders van het We er licht
en het Noorderlicht ('t geen altoos by helder weer ai-

omme in de lucht gezien word) inbeelden , dat het zielen der

afgeftorvenen zyn, welke gins i^n herwaards lopen, «n met el*

kander den bal kaatfen.

5. LXXVI. Dat de Groenlanders noch minder enigen Han- Gelyk

ioEL of Koopmanfchap onder elkander dryven , fpreekt van°^'^ '^•"^^'^

zelven. Een ieder huisgezin , of de huisgezinnen , welke ^j[Jj^j,P'j

zich by elkander houden , verfchaiFen zich zo veel mogelyk onder

hun nooddruft, en zyn gelukkig genoeg, wanneer zy dezelve elkander,

rykelyk magtig worden. Dus heelt een ieder wat een ander

heeft, en niemand bezit iets overvloedigs , veel min iets by-

zonders, *t geen hy den anderen zoude küonnen byzettien. Wat
daarboven tot gemak en nut dienen kan en verlangt wor-

den , moeten zy ten allen tyde van vreemden verdachten, die

toevallig by hun komen.

J.
LaXVII. Doch de Handel met vreemden heeft Geringe

ooic weinig te beduiden, 't Geen de Wilden aan hunne zy-^^'V^^J

de opbrengen en leveren konnen , beftaat in WalvifchfpekJg^J^^^'

en Baarden , Eenhoornhoornen , Reen- Voflen- en Robbén- ders.

'

vellen. Hiervan echter konnen zy , naar hunne omftandig-

heden , geen groten overvloed hebben, 't Geen zy van de
buitenlanders begeren , beftaat in enig grof woHe goed en
Unnen , yilandfche gevolde kouflen en wanten , kopere, of
blikke ketels ,« meiTen , fcharen , naaynaaldens , als mede ta-

fels, kaflen, houte tafelborden, mouten (/), delen, planken,
fpaanfche balken, enig yzer en dergelyken. Gelyk deze ech-
ter eensdeels gene dingen van zonderlinge waarde zyn , ander-

deels ook de weinige en behoeftige inwoonders daarvan ter-

ftond hunne nooddruft erlangen, is ligt te gifTen , dat met en
by deze lieden geen grote Handel te dryven is. Waarby daar-

enboven noch koomt , dat zelfs geen ene buitenlandfche natie

tot noch toe in ftaat geweeft is , met uitQuiting der overigen
Ff den

i
y

(/) Gr«mU Ptrluftratie cap, 10. p. 39,
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22(5 BESCHRYVING van GROENLAND,
den geringen handel met de inboorlingen voor zich zelve te

behouden,Vt;elmin de markt noch verder bedervende fluiphande-

laars en lorrendrayers af te keren.

Derhal-
J.

LXXVUI. Door deze omftandigheden heeft noch kent
ven ken-j^gj^ alhier geen Geld: want men het nergens toe befteden

gebruf ^^^* ^'^^^^ ^y" 2°"^^ ^" zilver noch in hunne natuiirlyke waar-

ken zy de, namelyk naar hun gtbruik en nut, dat is, in gene.
ook geen Daartegen behoud het yzer, het geen alhier de beide grond-
^

Alaar
oorzaken van allen prys, te weten nut en fchaarsheid heeft,

yzer is zyne wezentlyke waarde. Men heeft wel eens een Groen-
van lander een Auk goud van enige ducaten , en daar benevens
waarde. ^^^ ^^^j naainaaldens of een hakbort (als waarmede onze

kinderen fpelen) met een paar fnaren, om te klinken, voor-

gelegt , wanneer hy het laatftgenoemde of de naaldens koos

;

want naainaaldens weten zy te gebruiken , en wegens het

hakbort behoeft men zich mede geenzints te verwonderen

,

vermits zy grote liefhebbers van de muziek en het zingen

zvn M,
^

'

J.
LXXIX.

(w) Het is merkwaardig , dat men ten allen tycfe , ook by de andcr-

zints eeAvoudigfte en wildfte volkeren, een foort van Vocaal- en Inftru-

mentaal muziek vind. De oorzaak daarvan moet, devvyl dezelve zo oud
en algemeen is , zonder twyfFel in de raenfchelyke natuur zelve haren

grond hebben : ook toont zich dit by een weiflig nadenkens gantfch dui»

delyk. De menfch is, na dat hy door den val der eerfte voorouders de
eigentlyke oorzaken van de geruftheid en vrolykheld des gemoeds verlo-

ren heeft, en daarentegen beide naar ziel en lighaam in onluft , zwak-
heid, vermoeienden arbeid enz. geraakt is, van nature tot vreze, zwaar-

moedigheid, traagheid en treurigheid geneigt ; weswegens hy noodwen-
dig iets ter zyner opwekking gebruikt. Ook is ligt te giffen, dat de eer-

fte menfchen, die beft geweten hebben, waar van zy afgevallen waren,

en mitsdien ook van de zwaarmoedigheid over de verandering het levendigft

gevoel gehad hebben, lerftond op allerly en teffens ook uitwendige mid*

delen bedacht zyn geweeft , om hunne droeffenis te verdryven , en hun
neergeftagen gemoed op te wekken. Dewyl zy nu waarfchynlyk befpeur-

den, dat het lieffelyk kwinkeleren der zangvogelen hen innerlyk aandeed,

en hun gemoed een weinig verligte, is het gelooflyk , dat zy welhaafl:

begrepen hebben , dat het de verfcheidenheid en verheffing der tonen

was, welke deze zonderlinge kcachcen werking met zich bragt, en daar*

0^

il I
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5, LXXIX. Wanneer zy te zamen komen, moet 'er getrom- Van hun-

melt. cezongen en gcdanfl: worden. Eerft zetten zy zich aan «e ^erke-

op terftond weder begonnen hebben, niet alleen hunne Hem te oeffenen,

maar ook ter meerder opwekking allarly klinkende werktuigen uit te

denken, en uieer en meer te verbeteren. Hierin beruft het goed gebruik

van de muziek, welke ongetwyfFelt by de vrome nakomelingen van Adam
in zwang ging en Gode niet onbehagelyk gevveeft zal zyn. D«ch gelyk

het ten allen tyde pleeg, liet het de verdorve, eu door de zoete melodie

oiKfpantien aart der menfchen daarby niet beruftcn , maar misbruikte , 't

geen tot verkwikking in treurigheiden aanmoediging in den arbeid behoor-

den te dienen, tot opwekking en aanpriklteling der welluft , en verwek*

1 king van zondige begeerlyklieden. Ja men maakte *er welhaaft een ei-

gentlyk handwerk van , gelyk wy Gen. IV. v. 21 zien, dat Jubal , de

gelykaartige zoon van den uit Caïns huis gefproten liederlyken 'Lamech ,

daarvan reeds ten zynen tyde zodanig zyne bezigheid maakte , dat deze de

vader was van at/e die harpen en orgelen handelen* Ondertuflchen is die

kunft in haar gedoogd gebruik met Noachs huisgezin mede in de Arke
gegaan, en 'er weder uitgekomen zynde.ook met het toenemend menfche-

lyk gedacht over den ganifchen aardbodem uitgebreid , en van tyd tot tyd

verder verbetert. Wy vinden daarvan alomme de merktekenen, inzonder-

heid in het oöKÖen > alwaar men daarmede de onluftigheid verdryft , en
zich tot den arbeid aanmoedigt. Want zo ftaat by Jerem. XXXI. v. 5. Men
zal planten en daar bi op p'jpen fptlen (NB* volgens de overzetting van

Lutherus, die de fchryver gebruikt) en in het tegendeel cap. XLVIII. v.

33. men zal geen Druiven treden met vreugden gefebrey , om gene andere

plaatfen by te brengen. Zo getuigt ook Chardin in zyne Feyages Tom, ƒ,

p, 127: dat het in het ooften byna een algemeen gebruik is, zich door
liet gezang tot den arbeid aan te moedigen,* dat, ten blyke, dat zulks uit

loomheid van geeft zo wel als vadzigheid van lighaam ontftaat , men opge-
merkt heeft, dat dat gebruik meeft naar de kant van 't zuiden in zwang
^aaii dat by voorbeeld in de Indien de matrozen geen touw zouden
komen aanroeren, dan zingende, noch het zelve in de hand nemen, dan iii

't midden van 't gezang; dat de Kamelen en Offen gewoon zyn op het
gezang geleid te worden, en dat na mate hun laft zwaarder is, men des te

fterker en aanhoudender moet zingen. Zyne eige woorden zyn : C'efi une
habitude prefque univerfelle dam tout COrient de s^animer au travailpar Ie

thant. Et ce qui marque , que ceïa nalt de parefe d'efprit aujji bien que
de mollefe du c§rps , c'eff , qu*on obferve , que cette habitude ejl la plus

fftte du coté du midi, Aux Tndés , par exemple , les mariniers ne fcau*
róient remuer une corde, qu*en chantant, ni la trendre méme y qu'au mi-
lieu du cbant. Les chamaux fif les boeufs ont accoutumé d^etre menis ati

xhantf &/ehn que leur charge ejlpe/ante, ilfaut chanter plus fort ^ plus

£0U'
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\ eten, én vreten mcenerlvkj daar na ftaan zy op^ om te fpe-

Jen. Zy hebben, namelyk , een Zöort van Trommen,
welke niet anders zyn, dan een weinig brede en rond te za-.

men gezetten lioepeien van benen van dieren, waar overeen
vel (Irak is gefpannen , en waaraan , vermits alleen de bo-

venzyde overtogcn is , van onder met een (lok een geraas

gernaakt word. Die Trom neemt een in de hand , (telc

zich in het midden, en de overigen rondom hem. Welhaaft

begint hy de Trom te roeren en te zingen van hunne vifch-

vangft
,
jagten , reizen en wat hem voorts in de gedachten

fchiet, naar zekere wyzen jdie hun bekent zyn, en gezegt wor-
den, enigzims aartig ce luiden , en maakt ook allerly kluchtige

'rimalTen
, gebaarden en fprongen ; wordende hy , die zulks

net zotft doen kan altoos voor den he(ktn man gehouden. De
overige aanwezende mannen en vrouwen ftemmen hierin over-

een, en huppelen ook wel van het ene been op het ander. Ah
de een vermoeit is, treed de ander in zvne plaats, neemt de
Trom, en zet het fpel voort, tot zy alle ruoede worden; ja al-

les, wat zy met malkander te fpreken , te handelen > of af te

d.oén hebben ,
gefchied by het trommen en zingen. Wanneer

zy een togt of. vangft zullen ondernemen-, word zulks op die

wyze ^fgefproken. Als iemand gaarne iets wil verruilen of

vertuilTchen , veild de trommelflager dat ding , en zegt daarby,

dat dit of dat 'er voor begeert word 5 als dan iemand ondqr den
hoop

-• • •" I! ' •"•• i; ..•-•.;...:,.; ., ..
. ,

*

^nfiamment. Echter liéèft mèn óok het nut dér mtizfek by geeftélykè oeF-

feriingen, waarin *s jnèhfchen gemoed nóch groter traagheid , dan in het

lighaarnlyke, befpeurén Iaat, getracht; te erlangen, en *t zeivé daarom by
^en Godsdien'fl te baat genomen: gelyk het dail ook inzonderheid by de
Joden,,die naar hunnen aart noodwendig iets mt^i^endigs en (lerk aan-
dpenende vereifchten, op een uitnemende wyzé ingeftelt is ; *t geett de
heidenfche vojkeren , gelyk men weet, vlytig nagevolgt hebben. Ook
zjil ^en ieder dy zich zèiven beyindèn, hoe ftérk een geeftelyk Hed ayi-
doéd, wanneer nét met een aarigénaiue meloclie ' gépiart gaat ,' en door
fr^edeflemming van de ene of aiWére bèquaraèniüfikale Inftrumenten Cdocli
zonder een fchouwburglche buiteufporigheid , welke de ydele driften

gaande maakt, en ten hoogthii flech'ts het wdluftfg oor vergenoegt) noch
veröer in 't gemoed gedrukt word enz«

,

I

: 'f.
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hoop de ruiling aangaat, geeft hy ayn coeftemming door een

Aag op den aars van den trommelHager , waarmede de rui-

ling riclnig en vafl is (m). Wanneer de een den ander misdaan

heeft , befpaart de beledigde zyn wraak tot de Trom. liy de

cerfte gelegenheid, als een geielfchap, om zich vrolyk te ma-

k-€n.,byeen koomt, neemt hy de Trom, treed in den kring, en

klaagt trommende , . huppelende en zingende de omftandighe-

den van zyn wedervaren , en maakt zyn wederpiny deerlyk

uit. Deze verantwoord zich op gelyke wyze, en zingt den an-

deren de waarheid toe , waar over het volk lacht , en dus is

de twift geëihdigt, waar na de partyen weder als goede vrien-

den naar hpi$ gaan. Gewis een lof- en navolgenswaardige ma-

jftier, om, alwaar geen recht noch richter gevonden word, de

twiften tebeflechten, waaruit men ziet , dat in de natuur ilaac

niet alles door het zwaart beflecht moet worden, maar dat naar

4en aart der menfchen noch door andere fchrandere of laak-

bare middelen de zaken te befliflen zyn. Ook hebben de De-

nen , na zy de landtale enigzints kundig geworden waren
,

dikwerf moeten horen , dat hun een trommelflager , als zy ge-

Jtoraen waren^ om den Groenlanderen het hunne te ontfutfe-

len, hunne vrouwen te verleicjen , en dergelyken meer , de

-w&arheid zingende fchamper onder den neus wreef. Daarentegen

heeft men ook dikwils befpeurt , hoe aangenaam hun hunne

Trom moet zyn; want als een Deen dezelve neemt, 'er een wei-

j3ag óp fpeelt en daarby zingt, flrekt hun zulks tot zodanig een

A'teugde en welgevallen , dat zy niet weten, wat liefde hem
:daar voor weder te bewyzen. Ook; heeft het vrouwvolk noch
een kring of rondehdans , waarin zy elkander by den hand
.hi)uden> 'zing^ï^9^n "" ^^"s voor dan achter ziehen ineen
kring rondom huppelen. Wanneer vreemdelingen aankomen

,

t ie hun aangenaam zyn , beginnen de vrouwen aan het flrand

oiïdèr tifialkanderen luflig te «ingen, en dezelven daar mede te

Ff 3 ver-

(«) Z\Q Croeüland, P^rlufiratie ^, ^, aU medfi Eg«d« Uefchryving van
Oud-Groealaad. ^

, I
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130 BESCHRYVING van GROENLAND,
verwelkomen. Het jonge manvolk heeft noch veelerly fpelen

en oefFeningen , als het balflaaii des winters by het maan-
licht en anderen , die men my niet recht wift te befchryven;
waar by zy wonderbare proeven hunner behendigheid , be«

quaamheid , vlugheid en ftoutmoedigheid geven , als waarop
voornamelyk by hunne fpelen hun toeleg gericht is , die daar

door fchrander, onberifpelyk
, ja nut worden.

5. LXXX. Aleer ik deze belchryving fluite , moet ik noch
iets van het gedrag en de zeden der Groenlanders , van
hunnen Politiekên toestand en van hunnen Gods-
dienst aanmerken , nadien zo vele uitzonderingen, v/aarna

de menfchelyke handelingen in het gemeen gewoonlyk afge-

meten worden, by die Wilden voorkomen, dat zy een gantfch

byzonder en zelf ontftaan volk fchynen te zyn , dergelyken

noch in geen deel der bekende waereld ontdekt fchynt te we-
zen. Van hunne geboorte af, leven zy in de allergrootfte vry-

heid. In hunne kindfche jaren ondervinden zy niets van enige

tucht of beftraffing der ouders ; wanneer zy volwailèn zyn niets

van de banden van enige wetten, doch allerminftvaneenover-

heids bedwang. Een ieder leeft zo hy wil , Zorgt voor zyn ön-
ticïrhoud, zo hy het verftaat, en de gelykheid is zo groot, dac

de een den ander niets tegen te werpen, min te bevelen

heeft. Ik maak geen Zwarigheid te zeggen , dat die lieden in

den eigentlyken Itaat der natuur en der vryheid leven ; doch
zodanig enen, die denzelven geheel niet gelyk fchynt^ want
velen, die van het recht der natuur fchryven, zulks in hun-

ne Syjtemata gemeenlyk afkeuren , en op de affchouwelykfte

wyze afmalen (0),

j. Lxxxr.

(ö) Cicer, de ïnvent. Lil* I, cap. 2. Puit quóndam tempus ^ quumin agris

J)ominei pajjim beftiarutnntodo vagaèantur, ^ fibi victu ferino vitam propa-
,eabant , nee ratione animi qtticquam^ fed pleraque viribus corporis admini"

jlrabant. Nondum divina religionis , non humani offïcii ratio coUbatur \ ne*

mo legitimas viderat nuptias , non certos quisquam infpexerat liberos , non

just aquabiie'quid utilitatis baberet , aücêperat, Ita propter errorem atque

infcitiatn coeca atque temeraria dominatrix animi cupiditas ad fe explendam
vi»
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5 LXXXf. De Groenlanders zyn eenvoiiwig , doch niet Van hun-

dom, ongeleert, doch aan hunne gemoedsneigin^^en niet ver-"® ^*^"

flaaft , aan gene gezelfchappen verbonden , doch gezellig
/^"*

vreed en behulpzaam {/>). Uitwendige plichisplegingen en
welgemaniertheid vind men by hun niet veel. De een betuigt

tegen den ander geen eerbied, en het koomt hun wonderlyk

te voren, als zy by de Denen zien, dat de een den ander ho«

ger dan zich zelven acht 9 en dat de een beveelt , de ander

gehoorzaamt. Wanneer zy elkander bezoeken
, groet de aan-

komende den huiswaard niet, en deze hett den ander niet wel-

koom,maar wy(l hem alleen de plaats, waar hy zich nederzet-

ten kan. Als de vreemde weder weg gaat , gefchied het ook,
zonder dat wederzyds een woord gewiflelt word ; en dus is de
gantfche verkering, die zy met malkander hebben, in allt;n de-

len en by alle gelegenheden gefteld ; waaruit men ziet , dac

vriendfchap , zonder complimenten en zonder reverentien

beftaan kan. Zy zyn zeer onrein en fmullig, bemorflchen hun.
'

ji'.^ ne

viribtts corporis abutebatur^.^c, *t Geen ik een Heiden tqn goede kan fioii-

den. Hobbes de Cive cnp. JT, §. i. is vaa een gelyke verbeelding: .extra cl-

vitatem fru6tus ah indttftria nemihi certus: in civitate omnibus, Deiiiqueex-

tra civstatem ii.psrium affe&uum, bellum, inet:*s, pauperias i, fceditas , fo'

litudo^ barbaries-, ignorantia ^ feritas: in civitate imperium ratiotits, paxp
fecuritas &c. welke woorden de voortrcfFelyke PulFendoriF enigzints on-
voorziciitig de zynen gemaakt , en in zyn Compendium de officio homints

Cf civis Lib. Il.'cap. i. §.. p. geftelt heeft, 't Geen echter grondig wedef-
legt word door den fchranderen en oordeelkundigen rechtsgeleerden Titim
Obfcrv. 461 feq., wiens tegenwerpingen en ftrydige (tellingen door *t ge-
drag onzer Wilden ten vollen beveftigt en opgeheldert worden. Het h in-

derdaad onnodig, zeldzame voortellingen te baat te neinen , nadien men
bulten dat grond genoeg heett, het voorrecht van een betere opvoeding,
burgerlyken ftaat en vooral chriltelyken GodsdieaU aan te pryzen \ zo
maar de beter ondervvezenen naar de regelen der ware wysgeerte, echte
ftaatkunde en goddelyke openbaring leefden.

0)Zy zyn gelyk Demonak byLuclanus van rechtfchapen eerlyke lieden
Zegt* iroiQtrti 'tKHviui h» t«v AÓyo», » tui aK»/}si ^t» ré» fófiot. Zy doen
van zelven, volgens de neiging des vernufts,*t gunt anderen «nwillens door
dwang der wetten doen. Seneca fpreekt niet onaudig van zulke lieden,
zeggende: non erant iUi fapientes viri , etiamfi faciebanf facienda fapienO
bus»

'I
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ne klederen , handen en aanzicht met vifchfpek , traan en ein-

dere vetheden, en waiFchen zich zelden; ook waflchen zy hun
vaatwerk en fchotelen nooit , aïs de honden dezelve afgelekt

hebben, Zy fchromen niet, in de i:egenwoordigheid van an-

deren een wind te laten vliegen , of voor hunne ogen hun
gevoeg te doen. Anderzints zyn zy in hunnen onigang
vriendelyk en vrolyk, en hebben gaarne, dat men met hua
fcherft X,q) ; want van nature zyn zy tot droefgeefligheid ge-

neigt, laten, alleen zynde, het hoofd hangen, en zuchten dik*

wils, zonder -dat zy, naar de oorzaak gevraagd wordende

,

daar van eigentlyke en byzondere redenen konnen geven. Zy
hebben een gevoel van hun elendig , onruftig , arbeidzaam ,

moeyelyk en gevaarlyk leven , en zien geen beterfchsip te gc-

moet. Ja hoe kan het anders zyn ,- nadien zy geen grond lot

trooft uit de wysgeerte , veelmin uit den Godsdienfl: kennen.
Vele foi.

J.
LXXXII. Voorts leven zy onder elkander in de grootfte

In"
^^" verdraagzaamheid en enigheid , weten van geen haat , nyd ,

bekent." vyandfchap, vervolging, gekyf en ftryd , en noch minder van

flaan of geweldadigheid , ftraat overy , moord of dood flag
,

ook nooit van oorlog met de naburen , waarom hun fchietge-

weer niet daar toe , maar alleen ter jagt (r) bequaam is. Van
hoeren of hoerery hoort men niets ; zelfs houden de ongehuuw-
den zich kuifch , en verlokt of verleid niemand een ander tot

ontucht. De Denen hebben weleer het een of ander jong

meivsje op de proef geftelt, maar altoos te vergeefs. Hunne
weinige natuurly.te neiging tot vleefchelyke luften blykt daar

door klaar genoeg , dat zy , gelyk hier voren aangemerkt is

,

zelden twe vrouwen nemen , *t geen hun echter geheel vry-

ftaac De echte lieden blyven 70 naauw aan elkander verbon-

den , dat men van echtbreuk geen voorbeeld heeft. Den ei-

gendom kennen zy , en de een iaat den ander, wat hy heeft of

vangt;

I
=

Cf) Zi« GroeriUndf» Perlujlratie'^. 5^.
(r) Arma c^Jptnt:, incruentaque bumatio fanguki* manus ^ odium owie

rn fents vtrtmt, ^nec* Epiftol. pc

^K-.^
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vangt; doch diefftal en roof is iets onbekents. Alles ligt en

Aaat open; men heeft gene deuren noch floten, killen noch

kallen , en men hoort ook niet , dat de een den anderen er-

gens in bedriegen of bedotten zoude.

§. LXXXIII. OndertulTchcn hebben deze lieden gene \7et- /y lich-

ten, om hen te leren , wat zy doen of laten moeten ; veel min, l^»-'" "och

die hen daar toe verbinden , maar zy zyn hun zelven een Wet
, )^^''^l'^",^

en hebben derhalvén noch bedienen zich van gene Overheid
, verheid.'

als die ter handhaving van de wetten, ter befchutting der goede
enllraffng der quaden verordent is (ƒ).

§. LXXXIV. Mynes erachtens is het niet onopg-^merkt over Natuur-

het hoofd te zien , maar alzints ten uitterlle aanmerkenswaar- en Staat-

dig, dat deze lieden, welke ncch opvoeding, noch fchoien ,
'^""^^'^"'^

noch zedenkundige boeken, noch leraars, ja niet dan een zelfs- waa"
"'

gevormt en onbefchaaft begrip hebben , uit een inwendige na- door zy

tuurlyke neiging , welke zich reeds vroeger dan het begrip buiten •

by hun bevind en van 't zelve weinig nut trekt, zo veel boos,
^^^J jj^j^^

onnuts en fchadelyks achterlaten, en daartegen zo veel goeds, worden ,

nuts '^n heilzaams in 't werk ftelicn. Dit is buiten twyfFel noch onder ei-

Q p; een kanderen
" vr-^ed-

zaam te

(f) Dus heeft 'Job, Barclajus niet ten onrechte geoord^elt, nis hy //r- ie ven,
gen, Lib, L cap, 15. zegt : fi contineri fua [ponte intra fines juftitia pojfet

genus humanuv.i , tune in pari omnium pietate non fupervacanea modo , fed
injufta ejjent imperia, qUiC cives jam fponte (squijjimos ad inutilem fervitutem
aciigerent. Ook geloof ik * u2t wanneer Boecler de Groenlanders gekent
badde» hy adQrniium Lib, I, c, 3, p. 2Co. zo algemeen en befliflcud niet

2oude ge(chreven hebben: ordo imperandi ^ pnrcndi omni natura rationali

ita deftinatus e(l^ ut focietas 6? multiplicatio Jine co cogitari nequcat, iVIaar

konnen verdorven menfchen door hunne geaanheld en omltandigheden zo
verre komen, dat zy zonder overheid befiaan konnen, zo zouden de nieu-
we leraars van 't recht der natuur en volkeren niet zeer dwalen , wan-
neer zy ftelden, dat de volmaakte raenfchen in den flaat der onfchuld gene
burgerlyke wetten noch overheid van noden hadden. Doch helaas • de
Groenlanders alleen leven in zodanige gelukkige eenvouwigheid, armoede
en omllandigheden, dat zy zonder de beheerfching ener overlicid onder
elkander te recht konnen komen. De overige bewoners der bekende wae-
reld zyn daartegen zo geaart , d.u men God niet genoeg danken kan , dat
hy den overheid-lland ingellelt, en denzelveu met het medegedeeit gezag^

en recht ter Ilrjifoeffenlng voorzien heeft enz.
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234 BESCHRYVING van GROENLAND,
een klein overblyffel van het ingefchapen Goddelyk even--

beeld. Doch wanneer men zulks, als het ware, met het licht

van een opgehelderd vernuft befchouwt, bevind men, dat het

by deze Wilden niet recht geoefFent of aangewend, maar veel-

eer noch verduiftert word ; nadien zy niet tot de rechte tedere

banden of plichten komen, maar flechts by de allergrooffte ge-

houden heden of zodanige plichten blyven , zonder welke de

uitwendige ruft niet behouden kan worden , noch de omgang
met zynes gelyken of de menfchelyke zamenleving beftaan.

Daarenboven zyn hunne omftandigheden zodanig geftelt , dat

zy hun tot de gezegde deugden, of veelliever tot onthouding

van de daar tegen overflaande ondeugden, niet alleen gelegen-

heid geven; maar hen zelfs daartoe aandryven en dwingen.

De onkunde van het quaad, en het mangel aan middelen ter

aanprikkeling, zo ook van fnode en quade voorbeelden, maakt, dat

in deze eenvouwigheid blyven. De ruwe luchtflreek, de wei-

nige voorraad van het nodige, en de moeyelyke wyze van *t

zelve te bekomen , houd hen in te vredenheid en gelykheid.

Devvyl niemand meer weet noch heeft dan de ander , heeft

hy ook gene reden , zich boven den anderen te verheffen ,

en deze gene beweegoorzaken, hem enige meerderheid in te

willigen. Vermits een alleen niets uitrechten kan , moet hy
trachten , de anderen ten vrienden te behouden , hun byftand

bieden, om byftand van hun te genieten. Des moeten zy ook,

't geen zy gevangen hebben , dewyl de een zo goed als de

ander is , en de een zo veel moeite als de ander aangewent
heeft ,

gelyk delen. Een ieder moet den anderen het zyne la-

ten, anderzints nam deze hem op zyn beurt het zyne af. Ge-
iiyf , twifb en vyandfchap moeten zy vermeiden , want dezelve

geen ander einde hebben , dan dat zy elkander zouden aantas-

ten. Het land is zo elendig en oncoegangelyk, hun getal zo

gering , hunne gantfche gefteltheid zo ongefchikt daar toe , of,

om beter te zeggen , zy hebben gantfchelyk niets, 't geen naar

enige krygstoerufling gelyken zoude, dat zy op anderen onmo-
gclyk verwinningen konnen maken, en by hun ftaat het alzints

Ao flechc, dat niemand de luft bekruipen kan , hen te overhe-

ren»
s .S,
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ren. Hunne arbeidzame levenswyze verdryfc hun de welliifl:,

ja hun ontbreekt alle ilerke drank , die by andere volkeren

meeft tot aanprikkeling derzelve dient enz. En op die wyze
ipruit hunne ichynbare dcugdryke wandel niet zo zeer uit een

inwendige aanfporing, als wel uit de uitwendige omftandighe-

den , waarin zy zich bevinden.

5. LXXXV. Ook openbaart zich inderdaad onder deze zo

eenvouwig levende lieden hier en daar het zaad des quaads, 't

geen in de herten aller ftervclingen gewortelt is. Want zy ach-

ten de Denen minder , dan zich zelven (?) ; beelden zich in ,

Gg 2 dat

(r) My is een ware en zo in dh ais andere opzichten mcrkenswaar-
üige gebeurtenis verhaalt. Men had een groenlandfchen jongeling mede
naar Coppenhagen genomen , en op de h'' vriendelylclte wyze behan-
delt, op dat hy zyne landslieden een goed gevoelen van de deenfch e na-

tie inboezemen mogt. Toen die jongeling ia de nieuwe volkplanting we-
der quam , en men goedvond , dat hy met een Wildin trouwen zoude,
ten einde zich daar door by zyne landsgenoten des te aangenamer te

maken, zag hy naar een welgefchapen en verdandig meisje om, en liet

de ouders om haar verzoeken; doch ving flip; ook toen hy haar zelf ian-

rprak, gaf zy hem , wel is waar , zo veel te kennen , dat zyn peifooa
en de uit Denmarken medegebragte fraye dingen haar wel aanftondeu ;

doch betuigde hem tclFens ronduit, dat zy niets van hem aan- noch hem
Rooit ten man nemen wilde. Men konde lange de oorzaak van een zo on-
vermoede weigering niet ontdekken, Eindelyk bragt men het door veel
moeite zo verre , dat zy met haren broeder naar de deenfche volkplan-

ting quam, en nn dat men , al wat mogelyk was, aangewend had , om
haar gemoed te verwinnen, en achter de oorzaak van haar beilendig neen
te komen , betuigde zy ten laatften aan een Deen, die hare taal fpreken
konde, dac zy tot den haar opgedragen party niet befluiten konde, enkel
en alleen, vermits zy in overweging nam, dat de bruidegom , die zich
by haar aangegeven had , welligt binnen korten flerven konde, en dat,
zo hy voor haar overleed, zy van hongeren kommer zoude moeten om-
komen, vermits de Denen haar alsdan niet zouden achten, en de Groeii-
landers haar noch minder weder by hun üemen, dewyl zy écn Denen,
gelyk hun zelven bekent was, gene genegenheid, maar wel ene grote ge»
ringachting toedroegen. Gelyk zy zich dan ook niet eer tot het huwc-
lyk liet bepraten, dan tot men haren broeder door alleriy goede wooii»

den en beloften overhaalt had, haar te overreden,* onder de vaflc verzeke
ring, dat hy, zo zy weduwe mogt worden , haar niet verftot<?n, maar voor
het onderhoud van haar en hare kinderen beilendig zorgen zoude.
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S36 BESCHRYVING van GROENLAND,
dat de andere volkeren van hun afkomflig zyn,en wanneer zy

jegens hun een goede mine maken
, gefchied zulks enkel uit

vreze , vermits zy hen voor moediger en flerker , dan zich

zelven, houden. Inzonderheid word over de onverwinnelyke

halfterrigheid en eigenzinnigheid der Groenlanders , voorna-

melyk harer vrouwen, zeer geklaagt. Ook zegt men, dat zy

gene zwarigheid maken , den Denen , wanneer zy het hei«

melyk doen konnen, iets te ontnemen. Indien hun van de-

zen een weldaad gefchied , laten zy gene erkentenis noch

dankbaarheid blyken. Daarenboven heeft men my verhaalt,

dat toen twe jaren voor het aanleggen der volkplanting een

fchip ter ontdekking derwaards gezonden werd , en een der

deenfche matrozen zich te verre onder hun waagde, enigen

van hun hem terllond nedergeworpen , verfcheide gaten in

het lyf gefneden , en het bloed met grote begeerte *er uit-

gezogen hadden: waarvan men echter zedert 'iiets vernomen
heeft. Maar wanneer men nu hieruit den toeftand van een

menfch, die geheel aan zich zelven gelaten is, rypelyk over-

weegt, en dcarby aanmerkt, hoe flecht hy op den weg van \
goede en der deugd vordert, moeten de zo genaamde befchaaf-

dere volkeren met de allereerbiedigfle dankbetuiging de grote

weldaad erkennen , die de ware beminnaar der menfchen
hun bewyft , daar hy niet alleen het overblyffel van het hun
ingefchapen goddelyk evenbeeld door zo vele leraren op hoge
en lage fcholen , als het ware , opklaart en opheldert; maar ook,

door zyne aanfporing tot het zedelyke , het gantfcne begrip

der natuurlyke wet, ook wat aan deze noch tot volkomenheid
ontbreekt, door zyn geopenbaart woord, en door zo vele 't

zelve verklarende predikatien hun duidelyk, volftandig, over-

tuigend en opwekkend voor ogen legt: ja (op dat ik het tot Go-
des lof 'er noch byvoege) daarenboven , dewyl de menfch
niet alleen tot dit leven gefchapen, maar noch een oneindig

beter toeflard voor hem bewaart is , en al het aangehaalcJe

hem tot de erlanging en genieting van denzelven niet bren-

gen kan, hem een Middelaar voorftelt en aanwyfl:, die hem
de noch verder hier toe nodige lere geopenbaait , de ware

krach-

I»

i



leer zy

ikel uit

an zich

inelyke

i^oorna-

,
dat zy

iet hei»

van ''le-

is noch
erhialt,

ing een

:en der

enigen

taten in

'er uit-

rnomen
v^n een

^k over-

g van 't

efchaaf-

de grote

lenfchen

het hun
op hoge
laar ook,

e begrip

imenheid

) vele 't

5, over-

t tot Go-
I mcnfch
oneindig

gehaalde

iet bren-

die hem
de ware

krach-

EN DE STRAAT DAVIS. 237

krachtige hulpmiddelen ontdekt, en eindelyk door zyn eigen

dood 's menfchen gebrek vervult en te wege gebragt heeft ,

dat zy zo wel hier in het tydelyke geruft , vergenoegt en ^re-

lukkig, als hier namaals in het tydeloze zalig en eeuwig leven

konnen.

g. LXXXVI. Zo heerlyk en trooflelyk als deze kennis ^oorzywcteu
ons is, zo droevig en vcrfchrikkelyk is het daarentegen , dat van gc-

deze, anderzints zo goedaartige fchepfelen, ;5onder God in de'\^"

waereld, dat is, zonder enige wetenfchap en kennis van hun-jj°'^^*

nen enigen Schepper en Weldoener leven, in zo verre , dat noch
*

zy zelfs in hunne taal geen woord hebben , waarmede ditiiepben

allerhoogft wezen te konnen btnoemen ; maar zy, welke door^'V^ l'c^

de Denen enig beter onderricht bekomen hebben , verplicht ^^"rip
geweefl: zyn, het woord Gud van hun te ontlenen, en in hun- van een

ne taal over te nemen. Het is ten hoogden te verwonde- GoJheiJ*.

ren , en niet te begrypen
, gelyk men voortyds aangemerkt

heeft (m), ook de ervarenis der latere tyden, en de geftadig

gedane^ ontdekking van zo vele voorheen onbekende landen

zulks bewaarheid, dat geen volk, hoe afgelegen, hoe eenvou-

wig, hoe ruuv/ en wild het ook zyn mag
,
gevonden word , by

't welk men niet enige wetenfchap van God heeft aangetroffen,

offchoon het noch zo verduiftert , verdorven , dwalend , ja

tot afgodery verkeerd is ; hoe het desniettegenftaande mogelyk
zy , dat eigentlyk de Groenlanders zo gantfchelyk alle kennis

van God ontberen. Ik heb my zelven langen tyd daar van
niet konnen overredv°n ; doch het eindelyk moeten geloven ,

vermits alle , die ik heb gefproken 9 my zulks verzekeren , ook
de fchryver der Groenlandfche Perluftratie, die de Befchryving
van oud Groenland van den wakkeren en vromen predikant

Egede tot zyn grond legt, in zyn laatfte hoofddeel insgelyks

beci-'gt, dat het in waarheid alzo zy. Echter is het zeker ge-

Gg 3 noeg,

(«^ Sic. Tjifcul, Qjicefi. Lih J. cap» 3. Qjtod niilla gens tam fera , nejvo
enmiuin tam fit immanii , cujui mentem non imbuerit Deorutn opinio, Multi
(It Diiipr(3Vi7 fcutiuzt\ id enim vitiofo tuore cfici foUt\omiiei tarnen ejje vim
ae r ituram divinam arbitiamur.
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?38 BESCHRYVING van GROENLAND,'
noeg, dat hunne voorouders weleer enige kennifle van God
en den Godsdienfl: gehad hebben. Doch hoe zy dezelve dus

gantfchelyk hebben konnen verliezen , is des te onbegrypely-

ker , vermits immers de ouders , ten minden de moeders

,

gewoon zyn, 't gunt zy van dergelyke dingen begrypen, hun-

ne kinderen altoos in te prenten. Ook zoude men niet heb-

ben konnen vermoeden , dat zy nier. trn minden allengs we-

der, gelyk by andere zeer wilde volkeren plaats gehad heeft (a;),

de ogen hemelwaards zouden geflagen, en de weldaden, die zy

by voorbeeld van de zon zo voelbaar genieten, erkent, en daar-

om aan dezelve enige eerbied bewezen hebben. Doch dus we-
ten deze lieden niets het allergeringde van enige Godheid, af-

goden-beelden, of betuiging, die naar enigen Godsdienil ge-

lykc. Ieder dag van de week, maand, of het jaar, is hun zo

onheilig als de ander. Zy mogen opflaan of liggen gaan, zich

aan het eten zetten , of hun maaltyd gedaan hebben , noch-
tans befpeurt men niet , dat zy enige de minfte aandachtige
gebaarden maken , veelmin enig gebed doen. Offchoon een
geboren word , trouwt of fterft, kan men echter by hun geen
het minfte bewys ontwaar worden , dat naar Godsdienft

zweemt.
Zy verbeelden zich » dat alles , zo als het is , van eertyds

geweeft, en van zelven ontftaan zy. Werpt men hun tegen,

dat het onmogelyk zy, dat die heerlyke gefchapenheden, als

de zon enz,
,
genen maker gehad zouden hebben, daar zelfs

ge-

(«•) Cafar de helU Callic. Lih» 17. cap* 2i. Deorum vumero eos fofos du-
cunt (Gerntani^ quos cernunt Qf quorum operibus aperte juvanturt Solem^
Fukauum ^ Lunam* 't Geen ooic en meer auder van de heidenfche Ys-
laiidcrs geze^t word. Het luid zeer Itichtelyk, dat van een der eerlte be-
zitters van Ylland, nameiyk Thorkcl, bygenaamt iï/</«iï, dat is Maan, ver-

haalt word, dat hein zyne heidenfche Ifliidsgcnoten dien bynaam fpotjwyze
gegeven hadden, en wel om gene andere oorzake , #«<?/» quod a Lan^ aftro'

rumque opitlcio admirabili atiquid de inviftbili opifice coUigendum jiMui(fet ^

qui quoque jam moriturus^ fe in locum foli adverjum eferri fecit , commen-
dando fi.' in maiiui ilUus Dei y qui folem creazcrat. Uaidrama F* I, cap, p-
/irnp: Joiia Speniin, Iflandic, Se£t„ I, cap. i*
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gene van hunne fchuitjens van zelven ontftaan, antwoorden

zy wel, dat zy zulks niec begrypen kennen , doch hem ech-

ter niet kennen, noch weten, wie hy zy. Enigen voegen 'er

uit een dwaze inbeelding van hunne natie by , dat het dan

een Kallak , dat is een van hun volk geweeft moet zyn , die

den hemel en de aarde gemaakt heeft.

§. LXXXVIL Inmiddels komen echter by hun enige , on- Het te-

getwyfFelt van hunne oudfte voorvaderen afftammende , ge- S<2nt\'-'ei

bruiken voor, die den fchyn van een Bygeloof hebben jnigeiJuu-
als de hier voren gemelde quade en dwaze verbinding derner by-

befchadigde ledematen , het aanhangen van enige halsbanden gelovig

of andere dingen, als Hukken van oud hout, vogelklaau-^'-^'^yj]^"'

wen , fnavels van Raven , om voor krankheden be-bruiken

waart te worden, of gelukkig te zyn (y) en dergelyken. nietopte

Doch men befpeurt niet , dat zy daarby enig uitzicht of hope «^^^^^en.

op een bovennatuurlyke of duivelfche kracht hebben ; maar zy

doen zulks enkel hierom , dewyl zy het anderen dus zien doen
en gehoort hebben , dat het goed of dienftig zy. Echter moe-
ten zy aan Tover AARS of To ver y geloven ; want wan*
neer in den jare 1734. een Groenlander zyne dochter en oud-

ften zoon, dien hy ongemeen beminde, door de toen woeden-
de en aanflekende ziekte verloor, floeg hy een vrouw, die voor
een toveres gehouden werd, op de plaats dood, uit een dwa-
ze verbeelding , dat zy met hare tovery zyn kind van kant ge-

holpen had , in welke verbeelding het hem had gefterkt, na-

dien de jonge op zyn uitierfle liggende voorgaf, dat de ge-

daante van dat wyf altoos voor hem flond, over hem tover-

de, en, zo hy zi*ide, hem doodde. Dè heer Egede meld in zyne
befchryving, liüi verder onderzoek ontdekt te hebben, dat de
Groenlanders m.^nen, dat zo dra de menfch flerft, de ziel,

die zy Targneck noemen , uit hem ten hemel vaart , doch
hei lighaam in df aarde blyft en verrot. Dit ook is de oor-

zaak, waarom zy by den afgellorvenen, wanneer zy hem be-

O) Zie Groenl. Perluftrat, p. 57,.
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240 BESCHRYVING van GROENLAND,
graven , het vifch en jagtgereedfchap leggen , *t geen hy in

zyn leven gebruikt heeft, vermits zy zich verbeelden , dat die

llerven, elders, alwaar een menigte Reen te jagen en Rob-
ben enz. te vangen zyn, weder leven; doch waar, en hoe lan-

ge, weten zy niet, veel min, dat hec lighaam ook eenmaal
weder op zal flaan. Derhalven ware het wel te wenfchen , dat

deze elendige menfchen in de gronden van den waren Gods-
dienft onderwezen wierden ; te m.eer, dewyl zy , wat men hun
van God en zyne befchutting en zegen , van een toekomftig

beter leven enz. zegt, met lufl aanhoren, gewillig aannemen,
en 'er zich mede troollen. Ook is daar mede reeds een roem-
waardig begin gemaakt. Wat daar toe gelegenheid gegeven
hebbe, en hoe het daarmede afgelopen zy, heb ik reeds in 't

begin dezer Befchryving J.
I. bladz. 125 en volgende gemelt.

Nu echter de volkplantingen voor 't grootlle gedeelte vernietigt

en enige predikers van daar vertrokken zyn, de nieiiwbekeer-

den en noch niet recht bevefligden ook welhaafl: naar lands

gebruik verftrooit zullen geraken, is het te duchten, dat de ge-

ringe wetenfchap van God, den Heiland der waereid, en van
den Godsdienft, welke hun aangebragt is , in weinige jaren

weder in vergetenheid vervallen , en deze ongelukkige hoop in

de duifiernis en elende, waarin dezelve ligt, helaas noch lange

blyven zal (z).

Van het 5* LXXXVIII. Nu blyfc overig, dat ik van het begra-
begravenvEN en BETREUREN HUNNER DoDEN gcwag maak. Zo-
en be- dra iemand onder hun geftorven is , nemen hem de naaflen

hunner ^^" ^y" geflacht, en beftellen hem met veel rouwgeklag en

Doden, geween ter aarde. Het lyk leggen zy in een graf van zoden

aar*

(2) Ik tnoet hier by noch melden, dat een handfchrift van den vromen
predikant Egede, onder den titel: ^fgpubetfeiW ^kmnttt til Öeil (S(?r(fï«

ild€ fimlbéfab for Un ®r6ll(ailbéfC Catheeuwetier , hoc efit Elementa Cbris<.

tianae religionis pro catechumenis lingua 'iroenlandica cum verfione Danica
Ao* 1724. a Dn, Johanne Egede Mijjionario Danico in Groenlandia fcripta ^

inSvo, in de Catalogus der Daneskioldfche üiblioiheek gevonden, en daar

uit voor de koninglyke Bibliotheek gekocht is.
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aarde en flenen, in zyn volle kleding» plat op de aarde, brei-

den een paar vellen over 't zelve , en bedekken het voorts

met zoden aarde en vele ftenen. Nevens den afgeftorvcn leg-

gen zy het hem behoort hebbende vifch en jagtgereedfchap ,

als zyn fchiiitje, boog en pylen, werppylen enz.,* want de ove-

rig blyvende zich, wat den afgeflorven toebehoort , in genen

dele aanmatigen. Ook houden zy den doden voor zo onrein
,

datgene, dan zyne naaflbeftaanden , hem durven aanraken
,

gelyk zy hem dan ook alleen op den rug naar 't graf moeten

dragen. Zy betreuren hunne doden zeer. De bloed en zwa-

gervcrwandten komen in den beginnen driemalen des daags
,

naderhand echter zo menigwerf niet, maar dikwils en zelfs een

gantfch jaar door te zamen , zetten zich neder , leggen het

hoofd in de handen , de ellebogen op de kniën , betreuren

dus en bewenen den doden. Ingeval de afgeflorven gene

bloedverwandten noch vrienden heeft, laat men hem onaange-

roert op de plaats liggen (a), daar hy verfcheiden is. De oor-

zake daar van is de zo even aangehaalde onreinheid, die bui-

ten de allernaalle vervvandten, zo zy menen , alle de overigen

befmet.

g. LXXXIX. Ten befluite zal ik myne giffingen wegens de Van

afkomfl: van die zo zonderling volk ter verdere overweging }Y"j'.''
^'^

alhier byvoegen. Ik oordeel , dat de voorvaders van dit volk oor-'

^^"

uit het noorden van Afien van de famojeedfche of fyberi- fprong

fche Tartaren afflammen, en, naar de wyze der vruchtbare ^eefc.

noordfche volkeren, verjaagt en verplicht geweefl: zyn, een
nieuwe woonplaats en verblyf met verdryving der oude be-

zitters te zoeken. Gelyk zy dan veelligt door Nova Zembla
{b) hunnen weg genomen zullen hebben , en in het oofler ge-

deelte van Groenland, (dewyl de dalen alstoen zowel aldaar als
' Hh in

,4'

4'^

Ca") Zie Groenland/, PerlUjOratle p, 48.
(^) Dit heeft des te eer itonnen gcfcliiedeii , dewyl , gelyk thans zeker

ontdekt is , Nova Zembla door een landengte aan de oollzyde by dca
mond der Oby aan Syberiö vall gehecht is. Zie Strallenbergs noordclyk
en ooftlyk gedeelte van Europa enz. in de Inleiding, pag. 17,
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in het vveftcr gedeelte met zo veel fneeuw en ys, als heden-
daags, niet geviilt , noch de zeeboezems , die zy overfteken

niocllen , met zo veel ys, als thans, bezet zyn ge weeft) ge-

drongen zynde, de aldaar gevonden Chriflenen vermoort, zich

in hunne plaatfe nedergezet , een gedeelte der hunnen naar *t

wederdeel van Groenland gezonden, en dezen de aldaar wo*
nende Chriflenen niet beter behandelt zullen hebben. De ge-

fchichcfchryvers noemen deze nieuwe gaften de wilde Ölfrel-

linQcn/ en zeggen, dat de Chriftenen door hun verdelgt zyn;

doch melden niets van hunne afkomft. De Wilden in de Straat

Davis zeggen onder elkander , dat hunne voorouders , toen zy

daar te lande quamen , de inboorlingen dood floegen ; doch van
hunne afftamming weten zy noch minder bericht te geven , als

van welke zy door de ysbergen en yszee meer en meer afge-

zondert zyn , waar door zy hunnen ouden Godsdienft en alles

vergeten hebben. Ondertuflchen grond zich myn vermoeden
op de vele overeenkomften , welke ik tulTchen de wilde Groen-
Janders en de gemelde fyberifche of famojeedfche Tartaren , zo

in lighaams geftalte, als dragt en levenswyze vinde (c). De ni-

fovifche Tangufi hebben riemen met een blad aan ieder einde ,

doornayen ook hunne aangezichten met figuren (d)
, gelyk de

Groenlanders. De heer baron van Palmberg , die als ko»
ninglyk zweedfche gouverneur van Finland geftorven is

,

heeft my verhaalt , dat wanneer in het begin van den laat-

flen oorlog de Ruflchen in Lyfland vielen , en ook zyn kerk-

dorp plunderden , zy dergelyke Tartaren by zich gehad had-

den , -die zynen predikant^, een jong en wel gezet man , zo»

dra zy hem in het oog kregen , tegen de aarde hadden ge-
worpen , op verfcheide plaatfen van zyn lighaam wonden ge-

fneden , en als Tygerdieren daaruit het bloed gezogen : 't

geen anderen ten dien tyde mede wedervaren was. Zodanig

een

(r) Zie de Bruins Reizen over Mofcou enz» cap. 11. en Ysbrand Ides

Reize cap. 19. p. ir 6.

(</) Ysbrand Ides cap. i. p, 37 en volgende.

É
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EN DE STRAAT DAVIS, 2-13

een onmenfchclyk gedrag jegens een deenfchen matroos, hcj

ik hier boven van de wilde Groenlanders verhaalt: ook zou-

de men by naauwer onderzoek meer andere dergclyke over-

eenkomflen en kentekenen konnen vinden. Doch dit late ik

aan anderen overig , die daartoe meer ledigen tyd liebben ,

en yle naar hec
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AANHANGZEL
Letter A

DICTIONARIOLUM,
OF

Deenfchj HoUandfch en Groenlandfcli

WOORDENBOEKSKE,
NB. De Accenten of geluidtekenen , welke boven de Groen-

landfche woorden 9 en inzonderheid boven de mede-klin-

kers gemeenlyk gcftelt worden, heeft men alhier by man-
gel van zodanig fchrift (lechts hier en daar aangewezen.

Nomina Suhstantiva

of .

Zelfstandige Naamwoorden.

/. Hoofdjl. van God.

(0uh / God , Gud.

^raitcn / een Prieftcr, Pellefte.

- - - -/ een Engel , Engelip.

^iefUeïC/ de Duivel, Tongarsne.

/ƒ, Hoofdji. van de IVaereld,

^i\xmt\/ de Hemel, Killacb,

Slottien/ de Aarde, Niina.

joelen/ de Zon, Sackanach.

O^Ub ipaber/ God de Vader, Gud ^odgftin / Zonnefchyn , Sacba-

Augutta. nacpoé.

(^ubé i^oljn/ Gods Zoon, Gudib ^oelCJl ïKnt nebC / de Zon gaat

Nianga. onder , Sackanacb terripocb.

- - - , de Verloncr^ Sarnickfacb. joelen 0aec Op / de Zon gaat op,

(C'Ub ben ï^cHiO 5ïanb/ God de Sackanach nuiocb.

Heilige Geeft, Gudib Anarfdb\ ^HÖaanc/ de Maan, Kaumeb.
,

dat is Gods Adem, hebbende zy ^titlXit/ het Gefternte, Ulloiacb.

geen ander woord , om 't we- 3Cuf3 of ^ag/ het Licht of de

zen van een Geeft uit te druk- Dag, Kavocb.

ken. ïPag/dc Dag, Ullacb, ook UlluiU

<§ftaÖcme/dc vSchcppcrj^^war/b^?. cïX^orcftit/ Duifter, Taack.

^èiitaönfnct/ de Schepping, Senacb. Mlütt/ de Nacht, Unnuacb.

ï^nttn/ de Heer, Nallegdrsnacb.

IIL Hoofdjl,
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IIL Hoofdft, van 't Puur,

SJÏti/ het Vuur, hnacb.

(önift/ Vonken, Ignitfet.

Sfibjtern een Vuurfteen , Ignec-

tant.

HCampc/ een Lamp, Kollecb*

ahtn I de Rook , Igga ^ ook
Iffeck.

UtfctjïucÖtfiun/ uitgedoofde Ko-
len, Auma,

%i\\t/ Affche, Ackfa.

ly. Hoofdft. van de Lucht.

' • ' 'f de Lucht, Silla.

^ftper/ Wolken, Nuja.
/ een heldere Lucht, Al-

lacknacb.

^amjï of ^aage / een Nevel

,

Pyocb.

3!le0lt/ de Regen, Skiellucb.

^et reiner/ het regent, Skiellupocb.

- - - -7 Hagel, mtakornet.

J§>ntt I Sneeuw, Aput, ook Kanicb.

^tercft ^rafl/ fterke Vorft, Irfe.

.^taal&e/ Droppelen, Gute.

- - - -/ Droogte , Sarmeck , ook
Sicko.

^ortren/ Donder, Kallacb.

?t)mti/ de Wind, Annoe.

V. Hoofdft. van bet Water,

iDanh/ het Water, Imack.

^ecö/ een Beek, Kovcitfiach.

OSïfli/ een Rivier, Kock^

]^afll / de Zee , Imacb tarajotb.

jèttém / de Stroom , Sarbacb.

iJBüïge / een Baar , Malicb , ook
Jngulicb.

• Hii

Jïaeti/ de Vloed, Üglipocb.

$ktt/ de Eb, Dinipocb.

53i1ct 3fato<e0 / een Zeeboezem

,

Kangertluck.

<Otl een Eiland, Kickertacb.

^iinti f een Zee-engte , Straat

,

Tunnua.

^fipec/ Scheren, Jekarlocb.

yi. Hoofdft, van de Aarde.

3[arb of ,mm / de Aarde, lp-

foücb.

^kl^tl het Gebergte, Kackars-
nacb,

$)6ge/ een Hoogte of Heuvel,
Kackat.

^ict-4üaarcft/ vlak LanJ, Nacb-

feitfincb,

tóiO of (0rcf; / een Weide , Iqtiit,

^Ub/ Zand, Sickait,

3lSoffc/ Mos, Oryt.

^Jrt5 / Bergftof, Ignach.

SitttntI Stenen, Ujacker.

^ïycr Eïïer ^in / Loot of Tin

,

Ackerlocb.

Slem/ Yfer, Sauvicb.

ïfaaïrcr of^jacfsmg/Koperofge-
kalamynt Koper, Kangifacb.

)Dettcftccn / een Wetfteen, Silkb,

^algfteen / Talckfteen, Ukajijacb,

^ft:eU/ JBufcöcï / een Schelp ,

Moflei, Uillocb.

ïHralö ^ïfr/ , Kibkkujacb.

yn. Hoofdft. van Bomen en enige

Aardvrucbten.

^rc!n of ^ttofla / Hout of Bo-
fchadie , Opicb.

ïïocti / een Wortel , Socleit.

25ïatie of %^\x I Bladen of Loof,
Pillocb,

3 5r^

'^i

^i,
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5CfÖnpO^lt ffr^cr of ^t0CÏ^ / af-

gehouwen Hout , Kefuk.

^tï^UX Hars, Kutfoik.

énelJife tr4e/ Jeneverbeziënj-«4l;a/-

lakajarjet.

'£mu/ - - -5 Paunakarftt.

^Taa 55fe^ / de Vrucht van de

Myrtenboorti, Kiutarngèt.

Str^cfte^^/ een zoort van zwar-

te Kruis- of Doornbezien, Pog-

fiecb.

^nllte ^4r/ een zoort even als

Doornbezien, Kingurnèt,

3^^ulte %hl een zoort van Braam-

beziën, Okforncb.

^uaun/ Angeiica-wortel, gMau».

nu. Hoofdft. van Dieren,

fEt^iur/ een Dier, Nerfut,

^ttnfitiiüt/een Rendier, Tucktu.

%iht/ een Beer, Nennocb.

ïHefü/ een Vos, Kakaka,

l|aare/ een Haas, Vkallicb,

Cnh^n/ een Eekhoorntje, Tuach.

Cnt|untl/ een Hond, Kimmecb»

IX. Hoofdft. van Vogelen..

JU0CH/ een Vogel , Tir^miacby

ook Piarenejkaeb.

iDinser/ een Vleugel, Sulimt*.

Cs/ eeh ïly, M^wmtfib.

IHnge/ een Jong, Piaracb.

^^tt / Sneeuwhoen (Lagopus)
een witte Vogel ter grootte van
een Diiif , Akeirfit.

Safbn/ een Rave, Tulluacb.

<©ern/ een Arend, Necbtoarlkb.

5FaW&E / éen Volk, 'Kickfüiarfuacb.

^a^/ een Gans, Nerlecb.

^ntien/ eeii.£end> Kacbletong,

3^aafle/ een Meeuw, Naviat.
'^DinitiE of .itiiitibc/ - - -, Apa,
^Ü\tc/ - - -, Surbacb.

Cctiec j^UijStil eenEider-End,M-
velecb.

(Oxm/ , Koperheb,

%<^\^]^t/ een Vlo, PiUectacb.

%mi/ een Luis, Komacb.

Mi\Q/ een Mug, Jpperget.

X. Hoofdft, van Fijfcben,

j^ifcfi/ een Vifch, Negpia y ook
Aiilijaukèt,

l^aïftaci! / een Walvifch, Arhacb.

JgwaiWcft ^artKT/ Walvifch Baar-

den , Sokacb , Cacbelotte : Kiotelic^

%ap/ - - -, Ekalac.

^rjt/ DorfCh of Kabeljauw, O»
vaci&, ook Saólicb,

liUcfie/ een Knorhaan, Kanaifocb,

jppntitet/ een Schol, Okóetacb.

mxttt of <Êueite / Heilbot , iV<r-

taenacb..

ISaafie/ eenHob, Zeehonfl, Pw/a*

ïSotiMi / een zoort van Zalm^
Sumpauhn,

ÜoselftaBi/ , Nepyit.

<§tccnööti/ een Lamprei , Vifch

die zich by de Klippen en Rot-

zcn onthoud, Kiutilicb,

XI. Hoofdli' van den Jffen/eb.

Ct 3i)d0tt|tiie/ een MenCcYi^Innut.

Ct Utiet^atn/ een klein 'Kind,

MeckUtmgut , ook Nalluvian-

guacb,

Jlim ^erfon/ een jong Petfoon,

mnürfutveift^b.

^ammelJA^aiUi/ een oud Man»
'Utoökacb.

PöE ^arn/een Meisje, iVpüJacA-

facb.
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i0e / een Maagd , Niviacbfeijia.

uinbe/ een Vrouw, ulgnay ook
Kóm.

(Cianimri<©irinbe/ecn our^eVrouw,
jlgna koeebfeifia,

XIL Hoefdfl. van V Menfcbm
Ligbaam.

%tUttntl een Lighaam, Timl
l^ofbet/ het Hoofd, Niackod,

- - / de Hals, Komefia,

^CJïf^n/ een Schouder, Tuvicb.

^tnil&C/ de Keel, Iggera.

J^acSje/ de Nek, Tunmfod.
25ni|t/ de Borft, Boezem , Eek-

farrod,

%Ml een Bord, hienga.

%ï^\t/ Watttt/ Tepels, Milloa.

iSpö/ de Rug, Kulleg.

55U9/ de Buik, Naif-aa.

jSafiJeïï/ de Navel, Kallitzia,

25lUtlÖ£U/ - - - , Usna.

"SCrtn A een Arm , Taüicb,

%^\Xtl de Elbogeo^ IckufiL

^fitlE/ de Zyde , Ttdlimaot,

i^antl/ de Hand, Jkfeit,

ï|tee i^anti / de rechter hand,
' Fallicpia,

iü^nftte l^anti / de linker hand ,

Saurrda.

f\^\x ï^aanö / de Palm van de

Hand, Itwmd.

3Cofbe/ 't Hol van de Hand, Kap-

furt
- - -/ een Vinger, Tickara , ook

Akjeit.

3^^0eö/ een Nagel, Kuckich,

iecb / een Lid , Naukufikd,

ï^offte/ een Hoofd, SMia.
I^ietnc/ de Harffenen, Karachsd.

Ulofbet ï^aac / het Hoofd*hair

,

Nutkietckch

<0Ctnl een Oor , Siuta.

^ünffcfit/ het Aangezicht, Kinag.
jgantie/ het Voomoofd , Kavoce.
a^e0e/ de Ogen, Irficb,

4^0e «Steen/ een Oog -appel,
Kimmerd,

f^wm ICaage / de Oog -leden

,

IJ'anamid.

^egen&cpne/ de Wenkbrauwen,
KiibtücB.

M^t / de Neus , Kingd , ook
Kimera.

' - -/de Mond, Kanerd.

mtlltiet/ de Kaken, t///zAf.

^anb/ een Tand^ Kiuticb,

tajc/ de Kin, Tobluce.

aöet/ de Lippen, A'aWocfc.

^un^e/ de Tong, OcAa.

^ifbe/ de Vuift, Erecbpef.

É90{ieen / de Ruggraat , iTMfp/V*

kaka.

ï[ï<fW6cen/ een Rib , TuiUmifik(^

!J3ecn/ 't Gebeente, Sau7igd.

^ntH/ de Huid, Amiag.
Ïti6b/ hetVleefch, iVe/èa.

Slntittane/ het Ingewand, Inneloa*

ü^ferte/ het Hert, Ümattd,

jfeaf'ue/ de Maag, iVa.

ÜfUet/ de Lever, Tirinod.

^l^re/ de Blaas, Ava£ta6t.

4!l^.en)Sft-«êftarc/ de Drek, Annacb,
- - -/ de Pis, iTociö, ook iToéï.

0umpe/ de Aars, fiullocb.

25ïoe6/ het Bloed , Atick.

*J5ecn/ een Been, Kanah.

Eaat/ het dik van 't Been, Op-

peticb.

SlU^e/ de Knie, Sackoa.

^üt^itt/ de Enkels, Tinnumufod^

i|^((/ de Hiel , Kimmia.

.iFoeb/ de Voet, Ifickaka.

Joeöfoeïe/ de Voetzolen,^«t^«*.
iPoeti^

'"
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jff'OttMah/ - - -, Ifagei.

(^4er/ de Tenen, /wgo«.

^tor ^4er/ de grote Tenen,
Puttod.

ïïnber ï|fl(en/ onder Hakken,
Magnei.

M>\^im/ de Ziel, Tagneit.

XIIL Hoofdjl. van Huisraad en
Klederen.

j(Fi|fte ScWfiaft / Vifchgereed-
fchap, Aülifaut.

- - - - / al het Gereedfchap tot
de ViTchvangft en Scheepvaart
dienend , word met één woord
genaamt, Pufenut.

5Cn0cn/ een Angel, Karlufa.

il^arn/ een Net, Kacbfutick
^ue/ een Boog, Pe/kfe.
^ie\/ eenPyl, Kacbfutb,

%h\t/ een Zak , Aulemicb.

O^r^ttiC/ - - - , Ufut.

"m^tW^tX I een blikke Ketel

,

Kiblifocb.

<0eïc/ Bier, Karjuticb.

^t^ ^acö / een houte Schotel

,

Pogetacb.

^ftie/ - - -, Allaxicb.

(Ctoc/ een Ton , Neppatbit.

^tOEÏ of 25encÖ / een Stoel of
Bank, Ifiatacb.

Üantie/ een Kan, Emungefocb,
- - - 1 een Glas , Kaumerfoit.

J^i'S.j:/ een Schaar, Keijuticb.

^yn Jfiaaöï/een Naaide, Meckul.

ïlnajjpe 4t5aabï / een Spel , Kuc-
kelicb.

S>^t ïSïnO/ een Vingerhoed, Tec-

keriack.

i^iortcï/ een Rok, Annoacb.
^liüitr jfioneï/ een ledere Rok,

Kappiteich.

%\XXtt/ een Broek, Karlicb,
önapyer/ Knopen, Nauticb.
i^ocfcr/ KouOen, Alehenicb.

I|anti|^lie/ Handlchoenen , Acka-
ticb.

©Ufbe/ een Kap, Ne/acb.
^raati/ een Draad , Acktucnarach.
^ftoe/ Schoenen, IJiamacb.

«^t^ffïcr / Laarfcn, Kamicb.

Xiy. Hoofdjl. van een Huis en
deszelfs Delen.

25ocïiff pat3 / een bebouwbare
Plaats, Innd.

ï^mijS/ een Huis, Moé.
(Cdt/ een Tent, fappacb,
^ar / de Deur, Mattua.
^htttWI een Sleutel, Mattuacb^
Jaut.

(6i1ïff/ de Vloer, Nettacb.

I^möue/ een Venfter, Iggelacb.

'M^t/ de Zolder, Kallia^.

^pttf de Sparren , Pupelicb,

^TCt/ eenByl, Aglimaut.

Jf^afber / een Boor, Keibloracb, ook
Ketula.

^ajï/ een Zaag, Plecbtut.

^orb/ een Boord, Rand, Seitiliucb

^t\\\tl een Oven, Kirjarhiacb.

XV. Hoofdjl. van Smitsgereedfcbap,

<êmeti/ een Smit, Sdbbipob.

25tófc ^aï0/ een Blaasbalk, Sab-

bicbsab.

- - -/ een Hamer, Kautacb.

^llitsor/ecn Staaf Yzer, iTï^iaci?.

5Fm/ een Vyl, Ajomicb.

%m\/ Yzer, Sauvicb,

AT7.
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XVL Hoofdjl. van Reizen en

yaren,

J^/ een Weg, Ackufinak.

- - -7 een Reize , Kammoocb,

^taf / een Stok, Ajaupia.

%dSi\ï/ een Boot, Sloep, Umiacb.
*ae'

botter/ een Dochter, Pannia,
- - -/' een Schoon-vader , SecHa,
ipaber 25cacbec / een Oom van
Vaders zyde, Aka.

55cotier/ een Broeder, de oudfte

,

Angejuod.

55rabci:/ een Broeder, dejongde,
Nuka.

'Mjab. ^orn/ een Kmd , Ktttonget.

lip, Ummiacbfuacb. jffütMtittn/ Voorouders, AngejO'

;il, Dingerlaut. kait,

laften , Napparaut. Süuöeliam/ Kindskinderen , Nal-

Cn ïitien ^aati/ een kleine Boot, M^ittx/ een Zufter, Noyd.
Kajab. M^nh/ een Zufters Kind, Ka-

/ een grote vrouwen langei.

Boot, Kunikaijab. 250rn/ een Kind, Kittongei.

^ftiö/ een Schil " ' '" ' ^ *''

^igiy een Zeil

jBaftec/ de Maften, __

Ü^acet / Riemen , Pauticb , ook luvianguacb.

Eputd. ^ttte/ een Heer, Nalleeacb,

J^tptt/ het Roer, Stuur, Akkota, tiener/ een Dienaar, Kibgd,

(^ofb/ - -, Aklunacb.

IflAe/ eei Spriet, Senneruta. XIX, Hoofdft. van verfcbeide

jyiotj/ de Vlag, -/4rèo/t/a. koopwaren.

XVIL Hoofdft. van Scbryfgereed- |^to6man^M6 / Koopmanfchap ,

fcbap.

%(J!U/ een Boek., Erudtoerocby ook
Macbperjecb, Aslecket, Schrift,

^en/ een Pen , Sulucb,

Slungemaal/Taal, Spraak, OkafS,

XVllL Hoofdft. van Ferwandten.

Neokiticbfacb.

<$)iein/ een Spiegel, Taractocb.

^ttittl Paarlen, Sappdne.

Sifte/ Kiften, Itlabicb.

ÜaartieftlinQ / de kling van eeu
Degen , Pennamicb.

ü^ntfU/ een Mes , Jngelieb , ook
Sanicb.

^Staaiy een Schaal , Poyetacb.

^lec^tjlftaïJ/Verwandfchap, lUoe. Ctprafinern/ - - - -, Uglemkb.

ipatiEt/ een Vader, Attdta, An- tóppetè^ie / Poppengoed , Pin-

gutta. Jemicb.

mntiitt/ een Moeder, Agnab

,

^t-Mtn^ttfiiMst / een Men-
ook Okoocb. fchen Beeld , Innueracb.

^tud^tfommeHö (©uinbe / - - -

,

Ct iD^alet 55inctic / een gefchil-

Nartufocb. derd Beeld, Aftiliacb.

J^in/ efcn Zoon , iNTtang^, ook

Ernerk,

li • N o.
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Nomina Adjectïva

of

Byvoegelyke Naamwoorden.

€n fltlbcr/ een ander, ^ipL
SCÏïe 00 CnBöüer/alle en een ie-

gelyk, Tomarmic.
%\tfatmtUtt/ almagtig, Kdit,

55ecb#Rna/ beter , Sernekau.

25Hntl/ blind, TackDeifocb.

55lutifcrtiifl/ bloedgferig, Iktotocb.

^tM^tt/ bedroeft, Alliufatacb,

^um/ ^a«é/ dom , Okaijocb.

^D^fll/ dol , TuJjUlüaactocb.

€Ientii0/ elendie, Piard.

7tentipt / vyanaig , Kigagnakau,

[retltmet/ vroom , Kabluniacb,

jeeti/ vet, PoelUkdu.

jpflflE/ weinig, Ikkekau.

Julli/ vol, Üllikarmb.

jfUCCJ^tfamlig/ vreesachtig, iVar-

tüfocb.

j(Ferftantii0/ verftandig, Sillakae'

tocb.

^ammd/ oud, Innekoakau,

fl!5ïali/ vrolyk, Tappactocb,

i^bib/ wit, Kakodlut.

t^txütf
hoog, Teckekau.

i|aft/ lam, Sebbutfacb.

aarb/ hart, Magnars.

ejöïlg/ heslyk, Pinneitforfuacb,

mvamiU I hongerig, i:a&**aw.

iéaïfMieïen/ half,m
j^borftor / hoe groot , Kannocb .

ook Angitifocb.

I^afttfl / gezwind , haaftig , Tii«.

Ütiafs/ ujefben/ oneffen, Miwe-

Ï&W3/ ^ftarp/fcharp, Ippicpocb,

l^liotban/ - - -, Kannocktocb,

J^ljorntaiiac/ hoe veel, Kapfemc.
Scfba/ fcnïct/ eenvoudig, llecht,

Mennipah, ook Mennipocb.

SlièMg/ eenieeelyk, Ipfaliocb.

Illar/ klaar, Kaamerfocb.

Jljorfonijjeïft/ - - -, 5a;«^.

fitum/ Boyet/ krom, gebogen,
iVa«üfwgar/'oc)b.

$iarr<0/ gierig, wrekkig , JEr//g-

tougoacb.

Stort/ kort, Neakau.

ü^OUfttg/ konftig, Angekocb»

WSK^/ fchrander , SiUakaëtocb,

KCati/ luy, Hi^flc/b.

9Cail]^fom/ langzaam , Tüevekau,

HCanjt/ lang, Teckekau.

ICanö bet fta / verre van daar

,

Ungefekau,

%iben/ klein, Micherfunguacb,
ïeb/ ligt, Okicbpoc.

aCopnasdfl/ leugenachtig, «"«g^d.

tor/ttacib.

iD^agei:/ mager, Sellokau.

^ttt/ middelmatig, Kaftilekau.

31^Üb/ mild, Samivocb.

M^nl nieuw, Neuteijiacb.

Smtl lieb/ naby, Sanniatié.

jëo0<e/ enige, ïllei.

d^tntiïi/ boven op, Povanè.

<0flietf[JbiS/ overvloedig, ^«or-
leken.

JS>tntt er maöentU/ - - ',Illa£lut.

iflaabt/ - - -, Okangifocb..

munb gaftje meïb/ - - - , £rKJotf*

placb.

m^l ryk, Pijfceckicbfotfüacb,

iSob/ rood, Aüpalldtacb.

^aa manoe/ menigerley, /7»a«^

nfcib.

^alt/ zout, Tarrocib.

.:!j
'
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^ittfbe/ traitö/ gedrongen, eng, <l^l/ gy, IbblL

151

Tettopa.

^ftalbet/ . - -, Nya, Kangifocb,

^teccft/ fterk , Nekoakau.

<$ttöd0/ glibberig, Koajfekau,

^Otl/ zoet, Tirugqfnukakau,

llgbafs/ üomp, Iphkan.

^aa jtOC/ zo groot, Taima angi-

^ftatp/i^ljaf^/ fcharp, Jppecbkau,

^fti^ll / Ichobn , Pingakau.

^aatian/ zodanig, Emaitocb,

^ftaïcècfltia/ fchalkachtig, door-,

flepen , Akpalingnacb, unaffuacb,

^rcéanidfclj/ ftrydig, Kajjekau,

^ht/ dor, Pennakau.

^ung/ j^iiat/ zwaar, Okimaakau.

^üm/ Üt/ ledig, Nungatocb.

^rniti/ fmaal/ dun, fmal , 5aa-

^6cftig / dorftig , Immerekau. _ . - „ .

Hftlue/ onbefchaamt, Iktongilacb, 12 Arkanget marluc,

lilng/ Jong, /«WM/Mïori;. \<^ Arkanget pimafut,

l^ittis/ wys , SiïlakaStocb. 14 Arkanget fijjtmat.

WsittiU/ owaas, Sillakangülacb. 15 Arkanget tellimat.

Itoti/ fortDCnet/ boos, toornig, 16 Arbajanget.

anti/ hy, C/na, LT&fia, Tattna.

J|)i/ wy, L7ifl|ga^

31/ gyhcden, ///i^/f.

?De/ zy, Oc^o, TawAo.

(C)Ct/ het, JWacAo.

4SO0et/ iemand , illec.

Getallen,
1 Attaufe.

2 Marluc.

3 Pingafut,

4 Sifftmat.

5 Tellimat.

6 Arbonec.

•^ Arlecb^ of Arbonec marluc.

8. Arbonec f pingafut,

9 Kollinilloet,

10 iToZ/iï.

11 Arkanget.

Ningaetocb.

5l>aaö/ - - -, iTttjTï^aw.

Adverbia
of

B Y W o o R D E N.

ga/ ja, -^p, ook i7/flm.

4^gn/ neen,iVflgge.

3|a faa/ ja voorwaar, Songong.

Pronoiaina
of

Voornaamwoorden»

3:c0/ ik, Uanga^

17 -4r&. marluc.

18 -(4rfe. pijmajüt.

19 yïrö. JiJJtrnat.

20 -^rö. telUmat.

21 l/gna.

Verba
of

Werkwoorden;
A.

SCafiliet/ openen , Matuerpocy NB.
in de derde perfoon.

^antiec / gevoelen , Anakfatopocb.

^Atttl achten, mcnei\,IVallecpocb,

fi 2 OTln
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25» AANHANGZEL.
SCöÏKlber Cwaarfchynelyk) gehoor-
zamen , Inertipocb.

^eMt/ - - - , Nerriocb.

%e\W^/ Innokoellopocb.

SCf&ritier/ afbranden, Opd.
5IIf6i*nliei:/ aibroeyen , Nappud.
Slffflïcr/ aftrekken, Piglaytopd.

SCfhugger/ afhakken, Ktppud.

Süjfttratsec/ afkrabben, KilliaStO'

pocb.

SCfeftilïer/ affchillen, Auvicapocb.

%ntt\\\xn/ aanfleken, Ekickackpd,

^tbeybet/ arbeiden, Senod.

^tttaaer/ begeren, Piomoocb,

B.

^h'\Xt/ beven, Seiucpoc.

25(lcer/ dragen, Tynracpocb.

^nae t4ce / bevreeft worden

,

Eifikanga.

^im\i/ uitdragen, Annicpd.

25ancöer/ aan de deur kloppen ,

Kaupacb.

^ttea^tt/ h ken, Mattudb.

55eber/ fieffaie;, / gebieden , be-
velen, Inneppd.

!25etier / bidden , Incbjiapoe.

^ebrofbet en /iemand bedroeven,
AUufapd,

25eft0mmEt/ bekomen, Pyd.

^ittt en / iemand beledigen ,

Jglugtiga,

^erommec / beroemen , Ojouro-

pocb.

25efeer/ bezien, Irjigd.

%epfi<cnner/befchermen, Sarnid,

S^eiSfipltier/ befchuldigen, Pajfud.

%tib^tt/ befoeken, Tickerapocb.

25eftimtet/ befpuwen, Kifjapocb,

55etaier/ betalen, Ackillerpocb,

%((tKt I bieden , aanbieden ,

Kaeckid.

%itc efter/ ergens naar wagten
Utdekya.

*

^inber/ binden, Killarcb/opocb.

%la\zx/ blazen, Salluapocb.

55tótier fll6c/ vervrolyken,/ma«.
gecpocb.

55Ufliec feeb/ vee worden, Puelh-
pocb.

55iïfkïcr taann / warm worden

,

KiJJalapocb.

^Ufliecliaalb/ koud worden, ^fo-

5&8fUer hceeb/ boos worden, Nin-
gapocb.

^httl bloeden, Meitfapocb.

%\\lii beb/ zich fchamen, Iktó-

pocb.

^Opcr/ buigen, Niuktipocb.

^Ott0aac / voortgaan , Aulapocb.

25r^.ibec/ branden, Opd.

%ïüfSt/ gebruiken, Attopd.

^C£ibee af/ afbreken , Nappud.
^rpber neb/ nedervellen, Perpd,

%yXtttl byten, Tauforpd.

C.

Circftïec / met een kring afteke-

nen, Kapiropd,

D.
^0i^/ het word dag, Kaulapocb.

^anjec/ danfen, Ketkbpocb.

^ier/ gedyen , nut zyn , Mellw
pocb,

'^hx/ doden, Tokolecbpocb.

drager aanben/adem halen, Ana-
fatocbkimackpd.

<!^a0et fca/weedragen , Aulapocb.

drager ^ftoe af/ fchoenen afdra-

gen , afflyten, Kamillapocb,

^45er/ treffen, Tockopa.



A A N HA N G Z E L. a53

^CicBet/ drukken, Jmacpocb, lEtulie/ uitzyn, Sillamepocb,

Wtif^tt Ben / voortdryven, Ajac- €t un0 / jong zyn , Innurfutocb.

tapocb.

^rdnimer/ dromen, Sinitopocb, F.

l)n]l&ec / droppelen , vloeyen , f^titt/ ontfangen , Pyd.
Gujfülapocb. Jfaatt mab/ fpys- bekomen, Afa-

matopocb.

E. ^darmeti piocBmo/ - - •, Mittd-
pocb,

CffïcrfWöer/ navolgen, Malicpd. ^arerililti/ dwalen, Tamapocb,^

€mtl toeöigenen, of eigen toe- jH'ftt/ beveiligen , Jvertippd.

behoren, Pia. jfamtt/ vallen, Orloocb.

€i§fittl beminnen, Neglipocb. }alt)et neb/ nedervallen , iVéc^a-

Cipftec igen / weder beminnen , pocb,

Ackingacpd. •f^atf\}tt/ verwen , Aglepocb,

Cntiet/ eindigen, Navopocb. Jilïcc/ vylen, Ajupocb.

€t fiange / bevreeft zp , Eijik^ Ji^fier / viffen , Anlijarpocb , A-
Cr ölati / vrolyk zyn , Tappacpocb. moupocb,

Ct SOt) fOC/ het is daar toe goed, j^Iptiec/ vloeyen , PuEtavocb.

Aktungila. jrjjuec/ vouwen, Kimacpd.

Ctheeti/ het is heet, Onakau. ^&tt til t^ertien / ter waereld

OECp^ftb/ het is wit, Kakoepocb. brengen, Ernyoch.

Ct nofben/ - - -, Pallacpocb, jfJI^et meö/ mede volgen , Au
€c uge til ftebe / niet op zyn plaats pard,

zyn, Maningild. jffvilet/ voelen, Mijfigd,

€t firaftfl6| / krachteloos zyn , '^h^tt^t / verderven , AJfBro-

NMiangilacb, lecpd.

4Et Rarpi/ gezond zyn, Tokon- jforatet/ vereren, fchenken,ry-
gilaclj>ocb, nid.

€t fiucg/ ziek zyn , Nepacbjima- jfutien fietaling/ zonder betaling,

rocb, Ackikangijocb.

€t jSWfesn / vuil zyn , Appercbpoé. jfotfinntiec / verkondigen , 0*0-

Cc Iftinnente/ doorfchynend zyn, rimopocb.
Kiblaripocb, jfftxtintxtt/ verliezen , Tamfipoci.

«Et Itolt / trotfch zyn , MnkHa- jffuxléttSi^ efter/ naar iets verlan-

vocb. gen, Nerriapocb,

Cr tilbase/ achter zyn, Unicpocb, jfomemmery vernemen , Taucb-

Cr tiïftetie / op zyn plaats zyn , facbpd.
Manepocb. ^orfeermis/ zich voorzien, Ta*

Crticb/ dik z^Ti, Jpfokau. makaunga.

Cr torn/ dom zyn, Nungupocb, ^onSftrecBer / verfchrikken, Tor

CrUö^/ wyszyn, Sillakapocb, pecfarpd,

li 3 Jfoï^

ë

I 'f

ia

i

*,

i I
!

'iJ

'^1
1

> I

r^

1,

:i

;

i

»

i

f!«l

:'

•'
I-

!jh



^54 A ANH A

' in

jffatÜXltttïM / verfchrikt worden,
j4tmilapoch.

5Fot(6jec/ verzoeken, beproeven,
Adopocb.

^OCteUec / vertellen , Okalupocb,

^ort^niet en / iemand vertoornen,

Nugacsfapoe.

Sfortocnépaa/ op iets vertoornt

worden, Kinga^nakau.

^QttraUet/ verdriet hebben , Pe-

kitjmoocb,

ÜToiuarec/ bewaren, Tokoppd.

fcatager/ wegnemen , Appd.

Xittzt/ boren, Apercbjopa.

C.

^imi gaan, Pijfapocb.

^aatboct/ weggaan, Aulapocb.

»£5aar foröi / verby gaan, Kangi-

pocb.

(^mt igfifun / hcimelyk gaan ,

Taripocb»

45aarmti/ ingaan, Ifarpocb.

(6icnimer/ benouden, bewaren,

Manopd.
<Cinita0er/ wegnemen , t7r«mpa.

^<mcr/ giffchen, vermoeden,

Ekoppard.

^bifixtl geven, Tyiiid.

45ii\}tt a0e paa / ergens acht op

geven , Nacllacpocb.

43ifUcr 0ïan:;/ glans van zich ge-

ven , Kiblaripocb.

4^if\itc Wub fra f<0 / geluid van

zich geven, Syanapocb.

45ifijer uafim/ een naam geven

,

Aitfapocb.

4^ih/ maken, doen, Seiiod.

^ih paöC / fchade doen , Petlecd,

€>\bt tnbe paa/cen einde maken.

Navocb.

N G Z E L.

^ik ölïaf3 / fcharp maken. Epiek-

(^ibt fit Öcöoftj/zyn gevoeg doen,
Anmlapocb.

(0leftiet/ gespen, toegespen. E-
kicbj'apocb.

(^lan.^cr/ glinftcren , Kiblaripocb,

^hmct/ polyften, glat maken,
Manicfarpd.

^liöici/ verheugt worden , Sac-
mapocb.

Cltmmtt/ vergeten, Puipocb.

(Dnaflier/ knabbelen, knagen,
Mangipocb.

^nititt/ wryven, Aggiapocb.

^r4iicr/ wenen, Kiavoch,

(^tintt I grynzen, lagchen , Sic-

kongapod

H.

KJ^brer/ kyven, twi(ken,Nallac'
pocb.

ï^}afUet i epe/ in eigendom hebben,
Pekarpocb.

i^afbei: Inft m/ lufl tot iets heb-
ben, Ecklinakaund,

Ü|altec/ houden, Sibbipocb.

ïlentidfber / heen dryven, Ajac-
topocb.

^tnutt op/ ophangen , InniocK

lleritettm/ herhalen, Avid.

ï^ielpet/ helpen, Killod.

^tAhtt op/ ophouden, Sorapocb,

^appttl huppelen, Nainplapocb,

t^h:tt/ horen , Tujfachpd.

toeftct/ hoeden, Kueffopocb,

U00ei: af/ afbouwen , Kippud.

I^un0ret/ hongeren, Kalekaupocb.

lluefsbalet/ uiOJiezen, Itnat^ecb'

pocb^

L 3[0to
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3f0icnta0ec/ terug nemen, Uter-

tipd.

Snj<clfl.iec/ doodflaan, Tockopd^

SPtlbluctjec / influitcn , Iffertipd.

%^b'jiet/ inwikkelen, imupocb,

K.

ifti^tii^^betl/ - - -» Erkeiafupocb.

Italtiec/ roepen, Toeklecpa.

Staltiec inti/ binnen roepen, ///«•-

$lanti/ konnen, jijungilacb,

banb icj^e/ niet konnen, Ajapoch,

Kajtet ÖOrt / wegwerpen, Egigppd.

iHexnmtC/ kammen , Illaiupocb,

Sllentiet/ kennen, i/f/èrJ.

MibttI kopen, NivernaStopocb,

iftfóaer/ klagen, Kmicbpoch.

feïéfbet/ kloven, fpouwen , JTop-

My/I^ittl kleven, Maijuapocb,

ï^npttetl ftrikken, Kellerfopé,

l^oget/ koken, Kolacpaluicbpocby

Jgavocb,

ïüommer/ komen , jigacpocb.

Hiammet fat ïhifet / voor 't licht

komen, Nucocb.

ïtommct ftjien / wederkomen,
Ttckipocb.

ïttommer tiftaöc/ terug komen

,

Utecbpocb,

ïUratjer/ krabben, KilliaEtopocb.

Ittiffec / kuiTen , Kunichpocb : dat

is, ÏUCÖtec/ rieken.

NB. Die by de Groenlanders

kulTen (leken de Neufen
byeen»

üaaner/ lenen, Attopd.

Xüitet af/ aflaten , ophouden, So-
rapocb.

3fl[ab fee/ laat zien , Attagog.
HCatier fom / het fchynt, Mittapocb,

K&U^tl genezen , helen, Kaitja-
pocb,

%tttl lagchen, Jglapocb.

%kttl leren, Ajakorfopd,

HCeggec Ijec/ wegleggen, Elijd.

%tS!S5gt neü / nec^erleggen , /f-

macbpocb.

Xtnnié t^iti I naar iets verlangen,
I^niopocb.

Xicj^ec/ - - -, AlUMapocb,
3Ci0ner/ liegen, Innapongd,

XiufUer/ liegen, Seilokau.

!D[6&er/ lopen, Akpapocb.

%h\itt am ttrhl0/ rondom lopen,

Kavipocb.

%h>itt üort/ weglopen, JRmavor;&,

3C6^er/ beloven, toezeggen, iCt-

9[&fer t^ I oploflen , Kiüerutapd.

KCucfter tiU / toelluiten , Matua,
3ICtlc$er09/ openen, Mattuacpd.

KjaHitC tin/ toehoren, Nallacpocb,

M.
Jlldansïer/ mangelen, ontberen,

Pekdngila.

ÜÜ^ttmt/ menen, Jfumavocb.

Mintf^'^tt/ - - - , Micbliopocb,

Mi^aUitl mishagen , Narroab.

3llS<jlet/ miflen, Tamapocb.

Mh\Kt tnPtQen/ ophouden, Pab-

lapocb.

Mottfmtï/ donker maken, Tach

pocb»

Mum*
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0iümktl mommelen, Katamaa-
pocb.

N. . . .

JlSaaec/ naderen, Innungild.

Süi^ntt/ noemen, Aitjeipocb.

J^ebftaflei:/ nederwerpen, Neckac-
tipd.

!^\tt/ niezen, Tarripocb,

O.

^finer/ openen, MattuerpL
il^fliecfïptter/Qvertrekken, Ufiacb-

pa.

«0ftierWntier en/iemand overwin-
nen, A£tungild.

^pfyïliei:/ opvullen, Uglikarpocb,

^pftaftei: af mafben / ftofferen

,

opfieren, Narriacpocb.

^\$ffttt/ opligten, opheffen,
Kanaêiapocb.

4^]pl^fet/ oploffen, Killamkfapocb,

a^pïucger/ opfluiten, Macuacbpd.
<©jptónlier/ opfleken, aanfteken,

Ekicbpd.

^p\iaQntt/ openen, Eitercbpocb.

<l^pliaq|er/ opwekken, Tupacbpa.

^}fiitXfXtl opwalTen, Agliocb,

P.

J^aaMtier/ toeroepen, Tancbfacb-
* pd , Toclecpd.

.gaa%EC/ toegieten, Jro3>d.

:^attec/ - - -, Mellupocb.

^kitt/ op de fluit Ipelen, iTar-

lupocb,

^Iffer/ piffen , ^oyocfr.

'tiener/ - - -, Pijerau.

^iïfer/ pryzen, loven, Ofouea.

her/ optoyen, opfieren, Fi-

mrcbfapé.

<2-

^^tier/ - - -, Ingecbpocb.

(èu4ïtiec/ Qu4feC / (mogelyk)
kwellen, Unnukcpocb,

K.

Üïaafier/ roepen, NibbUafocb,

Haa&cr paa en / tegen iemand roe-

pen , Toclecpd.

Üïammei:/ treffen, Erckapd.

^ttUil gered worden , Tuppac-
pocb.

§0ienfei: op/ opryzen , opbeuren,
Nekuepocb.

0ifl)ec neö/ nedervallen , P«r/od.

Üifber ifHcfter/in ftukken fcheu-
ren, Ajferocpocb.

ïiaet paa en ^aati / in een boot
roeyen, Epupocb,

S.

hamlet/ talmen , Ekittapocb.

^amtucjer/ gewetens ruft onder-
vincfen, Armcbpocb.

J^ttt/ zien, leckod.

M>tigkt/ zeilen, Ticbjiapocb.

<êetter neb / nederzetten, Innipod,

bijter/ zeggen, Okalupocb.

J^\ix\KX. / koken > fieden, Kdla^
tolucbpocb.

<ëmn0er/ zingen, Imnacbpocb.

«éftaöer/ befcHadigen, Petleka.

Ml^imtt/ fchynen, Kihlaripocb.

^ftillöer/ floten, Egicbpocby Au-
leriocb.

<§ft<uïer/ verbergen , /[Jbf«op;><i.

^ftta&ee af/ affchaven,Ju7/facrö^>a.

<$ftrecö<#/verfchrikt worden, 2m/>-



JIRrifber / fchTvyen , AgUchpocb.

<§ïfler/ (laan, Tiglupd.

^laer fèifl / misflaan , Tamapocb.

^aet it^itü/ dood flaan, Tokoppd.

A A N H A N G Z E L. ftsj

^yncBa neö/ nedci-zinkcn,^tvw.

T

^iató/ geslagen worden, Papocb.

^ïucöer iib / ontflaan, uitlaten

,

Kamicbpocb,

^êmagcr/ ihiakcn, Oktopocb.

<étnöfei:/ goeden fier maken ,

fmullen, Kungajupocb.

^nacöcr/ fnakken, praten, O^a-

luppocL

^napycr/ ttWer/ Helen, Tigli-

poch.

^nttr/ fnyen, Kankbpocb.

^ofUcc/ flapen, Sinipaapocb.

^ti'^tt eftei*/ nazoeken,LJflrcpocZ>.

4^-*0Cr/ zorgen, Alliujapocb.

jijlfifer/ fpyzigen, Manetopocb.

^parger/ vragen , Apercbfopocb,

^jpjltter/ fp'-wen, Kijfacbpocb,

^ptingcr op / opfpringen , JW^-

Springer neb / nederfpnngen ,

Piglacb.

J^pmutt 0\jer / overfpringen ,

^taar/ (laan, Kikakpocb,

^taarofien/ open (laan, Jlfoger-

Jinumcb.
^taat op/ opftaan , Nekucpocb.

^taartnïïe/ (lil (laan, Unigiocb,

^tammer / (lamelen, Iptoremcb.

^tred&er / zich uitrekken , Teit-

Jecpd.

;§t(cfier/ (leken, JToppMa.

^tiefei: / (lülen , Tiglipocb,

Mtiütt til frccli/te vrede (lellen,

Imangecbpocb,

«Stuter/ (loren, ontruden, -<4fyto-

pocb,

jgpec/ nayen, Mecbfopocb.

fCencfe paa/ om iets denken,
Ekarfapocb.

^ager fra c« / van elkander ne^
men , Ackfapd.

(jCaoer ofte Ijnanb / de overhand
nemen, Angileckd.

fyiet} fpreken, Okdlopocb,
^eïïcr/ tellen , KiJJipock
i^kt/ zwygen, Ncpangipocb.

^nttl waffchen, Étuctopoch.

^Ortllie?/ donderen
f Kallecpocb.

^orrcr/ drogen , dorren , Pen-
nerkjapiu

Cac bnftcr niidj tiï / durven ,

Sappinailangd.

^01* iröC/ niet durven, Sapperpocb.

^rctti^/ getreden worden, Aaj^-
kaïu

^rocr/ geloven, betrouwen, Op-
pecpocb,

V.

H^aab hitt I nat zyn, Kanfecpoch
trager/ waken, Erkommavocb.
I^ogiier op / ontwaken, Elecbpocb.

??tt;9crop/ opwekken, Eterfapd.

IDcmni^/ gewagt worden, Mavia-
pocb.

ï^amicr/ warmen, Ke'erfapocb.

Wjftittn f uithollen , Aperjbpocb,

litbgauJ/ uitgaan, Anniocb.

IXbïabcr / uitladen , Annipd.

I^ceb kö flf/ niets 'er van weten,
Nellolarreitjiocb.

lOiü enbtïkïl Öï^fbc/ eindelyk wil-

len hebbeh , Pionioocb.

TiHitfit/ niet m\\en,Pimangild.

i^ilfer /weizen, leiden, AjekarJ'opd.

Kk mu
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)^ortiec aften / avond worden ,

Unnulecpocb,

l^octiei: oatnmet / oud worden ,

Uttokarjuangopocb^

)^ortiet jiktt / groot worden ,

Agilecpocb,

f^oraer fefbentiisi/ levend worden,
Umapocb.

i^oröer öeeti/ heet worden. Kir-
fakckpocb,

J^ocber tiêfU/ drabbig worden ,

Tt^JileSiJüngopocb,

A A N H A N G Z E L.

ï^orbertiïpe^/ bekwaam wordtn,
Kaitfapocb.

^Otttl waflen,groeyen , A^lakau,

^ki^tx eftcr en / naar iemand
vurig verlangen, Ircbftipd»

Y.. ' •

Httcj^et (miflchien) jong worden,
verjongen, Uma/arpocb,

Ji

APPENDIX
Formularum hquendi ujifotijjimamm

j

of ,

Aanhangzel der gebruikelykfte wyzen van ipreken.

'25ieïibct/ wagt een weinig, vd^y^ftf.

ïl>r0r eu öanö? waar is hy? waw?
(éifli mï0 öct öiti / geef my dat hier, kaijut,

3^er Öar tiu Öet / daar hebt gy het , aicb,

Seö 8ar icöe fenet öet/ ik heb het niet gekregen, ;>/ffgf/a%a. '

Cr ÖCt tiï ÏCÖt maar leg? is dat geoorlooft? mag ik wel? nanit?-
"^tt er i ftDcfier/ dat is in ftukken, aliktonicb.

güat er öet ? wat is dat ? fma ?

3e5 beb icj^e öiJati bet er/ ik weet niet, wat het is ,.fmatnit..

'ttüïtl Öib/ koom hier, kackeit.

€^aar6art/ ga voort, aw/am?. ,''.'
,

..'

'sèetbiflnet/ zetuneder, mifzY.
'

•
>

. . .^

«Staar op/ ftaop, «e^wffïzY. .

""
•

ji^iïl icöe Ijare ineb / ik wil niet mede , arparümangilac,.

^bem JJrer bet tïï? wien hoort dit toe? iCiapid?.

i|bab Ijeeberï hoe heet het? Kina ihhli'i

i^bab ueeber IJanb? hoe heet hy? kind?

Sfeö l^eb kèe fibab Danb öeeber/ ik weet niet hoe hy heet , kiname.

i^bab biïï bu gafcr ber for$ wat wilt gy daar voor hebbeH ? ymiiè-

kichfa 9.

Jgbab

M



AANHANGZEL.
IjUab naf bU ber for? wat geeft gy daar voor? ftomarkla?

ïfbcm par öiact bet? wie heeft dat gedaan ? kiajhioa?

KCab mi0 fee bet f^rft/ laat het my eerft zien , kamelorloa,

(^ïfb mis bet/ geet my dat, tynieci oftynieitb.

^aar ieg f^M\Jt bet? mag ik net hebben? piglaeit,

5^l5tbiSgm/ koom herwaards , kaijomit,

Jiét big Öfitt/ pak u voort, fackiomit,

i^enb bet l)ib/ houd hier , ^gwfc/).
•

jpottellnoget/ vertel wat, okalaêtuardt.

^eeÖ^t/ zie hier, amt. i

ICab bet b/fte/ laat het zien, iflwflf/ff,

Jiaaïcbi^ firugeï: bï/of er bar maneer /zulk een gebruik hebbea wy^
of het is onze manier, taima pijferagut.

"
,

<f>aar af ïiufct/ ga uit het licht, tavutareit.

Cc bu icj^C bange for Öam5 zyt^y niet bang voor hem ?«c/?/?r^i//ttC/j>P

l)Uab ?i{aï bet tfïï? waar toe zal4at dienen ? ^<Cib/aci?

?

$j morgen/ dez.en morgen, akkago,

fibag/ dezen dag, voitfacb. ,. . .

i-n anben bag/ een anderen dag, kaupét.

3eg gaar/ ik ga, epeifacb.

Vtt prer mig idje tifï/ dat hoort my niet toe, piingila,

a*C bet icje faub? is dat niet waar? f?/a?

^por Öam ber om / vraag hem. *er om, attiule. ^
. ; •,

'€ab fism ftom Öib/ laat hem hier komen, okaile.
.

.

'

<éftpnber feber/ haaft u, maak voortgang , affiorufe.

;3[cg ^aar ic^e feet bicj^ for/ ik heb u voor dezen niet gezien, teókon'

gokagll.

jRaar binben pUi^l wanneer de wind geftilt is, mme niptapet,
,

ïén fagbe bet lO / gy zeide het ja , ufima.

3|eg par icje faart raab/ ik heb niet te eten gekregen, mama tun-

gilangd, • •:/

3Ieg bienber big/ ik kenne u, mferait.

%ab Ö^re bet gborïebigS bar I laathoren, hoe was het? kannoicb?

©bar toiï bu gaar Öcn? waar wilt gy henen gaan ? fufuitb?

^taab feiïer oJini? wat ontbreekt hem ? wat fcheelt hem? fulkka?

éucmÖO^? by wien? Afwfr? n. i

^fmnbbig/ haaft u, v/akkeraan, ackonit.

4Siiar ieg öïïr giort bet ferbig/ wanneer ik het gereed gemaakt heb,

innorócko,

3Öaar bu faart mab 5 hebt gy eten gekregen ? mama topeit ?

ï}ar bu ici&e feet mig f5r ? had gy my voor deaen niet gezien ? techn-

giocbpiugd?
Kk 2



i6o AANHANGZEL.

m

il- V

^ufiaUftiii/ gy üoegt mis, tamakautit.

iCafl bet met mi/ neem dit met u ,. tiacbfaliidt.

^Otfoö/ beproef, a«^è.
MH^tt/ zGg het, okareit,

25ccti Öam bcrom/ bid hem 'er om , innerfucb.

^aar bet öUftier gab beiec/ als het goed weer word , kaffapèt..

Jétt Ötwcïebè Öanb Ö^c figab / aie hoe hy zich gedraagt, ïag/yuMj^e.

€l bet faa? is het zo ? adt?
4Seftfarïeeben/ haaft verleden, f>/acft.

5^et er ïenoe fiben/ het is lange geleden , itfacb,

^tt be fiare Ö0rt facne/daar waren zy heen ofweggevaren^atJawififi.
Jll^Ctin/ hoor toe, aiUcu

<$&al je0 sac inb $ zal ik binnen gaan 1 ifarloei^ ?

3f 9at| rum/ in z^ne plaats, «n«X
5^et er Hsefom/ iat is enerley , Jorh,

J^aair bet borrieen^/ als het vermeerdert word, angikanget,

dl part/ fomme/ een deel, illeo..

Sfeg liorfet big atbJcefmucö/ ik pryze u, dat gy fchoon zyt,pi;i.

geragit.

3Peg öar giart cnbe ber jiaa/ik heb een einde 'er van gemaakt, na>

garbugiort bet? hebt gy het gemaakt? /owoiMcA?

i| Oi*er hu icfte? hoort gy net niet? JMyyt/ï/:eir?

(èior Uet/ doe het, fenau,

SBCab eö gaar ïjicm igien / laat ons weder naar huis gasm^angsrlata.

J^abïagbe Ijanb ? wat zeide hy

?

/uaóg?

ilborba? waar, afti wat kant? ywaP

<èet fagbe jeg big for / dat zeide ik u te voren „ ima pioloppoit..

^ie ftiïïe/ zwyg ftil, nepawgflrtt.

ültiarfra? van 'waar? kickud?.

Jlborft^Kn ? werwaards ? Jmc^m^ ?

^en^ ^m^ fofr/ maar hy fliep, finiparams.

5^er fam bu Öicr bet/ be faar bu ont ber af/ zo gy 'er van eet, zal

het u kwalyk bekomen, norriocko igmenio pekennoatit.

Seg ^ftal fint big/ ik zal u flaan ,. ti^ijfougit.

^et Uar paa faabom ftêrreïffe/ het was van de groten, tama attkh»

foch. . -

5Peg ïnfher for big/ ik ligge a voor yMlokitpogij^,.

0tié gang/ de eerfte gang, de eerilc maal , Jingurlamtc,

5Cn ben gang/ de twede maal , kitigurlamic.

èanb ftab big ber om/ hy bad u 'er om , tucbfiacbpatit.

.laa^ia jeg fibbc neb? mag ik nedcrzitten ? ingerlaeit? -

. ,
:.

'* ^c
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J§tt B^iïcöen en mobUïIUa Cmnpaonon / zie wat een moedwillige
meteezel, iner btiffaunifocb tauto kauma.

)^anti ilitier tilg kf^t ab/ hy vraagt niets na of geeft niets om u ,

iner^tjjangnilatit.

^ilt et mge fionft at 0iore / dat is geen koni te doen, ajonnain^iloch*

^tt ïtommet tii0 \i\yt beett / bekommer u daar niet over ,
piniucb

kafdppoit.

€(aar Utl / ga uat , anneit..

ilborletii^ &ar ^anti ftgetil hoe (laat het 'er al? kannocb illellüo7

mii bu gaar nieb mig! wilt gy met my gaan? aiparlingeit?

I^in öu gaat eftee tet ? wilt gy 'er naar toegaan , of het halen ?
agiucbcit ?

Xab Oé gaar Ub / laten wy uitgaan , fillamul pi/L

l^anti gaae afbeyen/ of tagee ilbe icge afjteb / hy gaat uit den weg,
of hy gaat weg, fenminut faiapocb,

3ieg troer j^anb maac Htt intxj ik geloof dat hy te huis zal zyn, Aa-

menekokan» *

Jëanfc &cet big/ hy eert u, naïïacpdtit.

fw bi be bare trette/ want zy zyn moede, kajokangamoc

Üforftanbig / onverilandig, nellonekau.

3Eab mig glore bet forft/ laat ik dat eerft doen, fenelorkgo.

ï)anb er aït ftommen ftfb/ hy is reeds hier gekomen, mavè pyoeL

Sèetalt mtó bet / betaal het my , ackillikit.

5Cab bet (c8e filbe neb/ laat het niet nedervallen, nekatfounugo.

oEn tpflï/ een dief, tiglikajuEtunmacb.

^anb bn iti^t/ ba tag bet ftib /kond gy niet , zo neem het weg ^
ajoroko kaMuch.

^mtx\iStl hy zegt, nangminecb.
,, , ^

, ., ,

©ar ingen ftïober Jiaa/ hy heeft gene kleêren aan, tamma kangtlacb*.

geg meente bet bar faa/ ik dagt dat het zo was, ujiubba,

O^g jttfl bar bat faa/ en het was even zo, funa ubba,

^i ftom far fiïbe/ wy komen te laat, kimocbpogut.

©bat èï«^ bU ftiOÖti wat hebt gv %éko%tl funicpijfmn

ü^bem er ÏO^ O^i wie is by ons? kikunésra?

jiietbent/ daarmede, matumingd.

©s»n benb ttet / op de plaats, tarjanè.

fkinu btll bU jiftaU tü*ce ber/ hy wil , dat gy daar zult zyn , terfan^

kodtit.

«fcg troer big/ ik.gelove u, opperrakagit.

Scg binenocö Öaf^r bet / ik wil het nog hebben , pomalloappotiga.

»anb er bere enb et beft/ » nesfaconicforejavöcb.

5Éca fatter bet bett/ ik vat dat wel , nettonginmpécka.
•* * Kk a ïfl*^
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261 AANHANGZEL.
ICati fee/ tm Plintiec til0/ laat zien,gy overhaaft u , attauta tuoviór-

lotit.

1^1 er ï^erre ofber bem / gy zyt Heer ^er over, ockomt nalUedotiu

^t er licfie at leeacj^t/ daarom is niet te lagchen, tipJineingSaSl,

Wtt er mlfl icöe i&egaaeliOt/ dat behaagt my niet, iimineingtlack.

Cn ftetipor mange foICQ &or/ een plaats daar vele lieden wonen
1

mmtibocbfuit.

..
.' Letter B. -'

' '}"":
'.;V'?

''^
"'"

w

F O R M u L A Voorschrift der buiging vanCoNjuGANDi Verbum het Werkwoord

Negligpunga, of Neglissaraunga. ''nir iT

Modus Indicativus of de Aantonende Wyze,

Prafens of de Tegeniiüoordige Tyd,
, ,

^

j':

'r:, 1'^!-

Meerv,
Tweev,
Meerv*

of Neglijfaraunga,

Negl^aravit, .

NegUffarau.

{Ikl)emin, Ne^igpun^a^
Gy bemint, Negtipottt'^

Hy bemint* iVê'^/ïgpócib,

V!jy C\c\e)htmm.tiQn, NegUgpogü% Negliffurdgiit,

Wy Qbeide) beminnen, Ne^igpoguk, NegUlfaraguk.
Gy /vele) oemindt , NegUgpoufe, Negliffaraufe.

Tweev, Gy f beide) bemindt, NegUpoutik, NegUffarautik,
Meerv, Zy fvele) beminnen, iVrfgöï^ï

,

Negl^ardut.
Tweev, Zy fbeide) beminnen, iVi^//pMAj Negltffaruk,

Zo ook het ontkennend Werkwoord
Neglingild?]ga , ik bemin niet.

(Ik bemin niet , Neglingildnga,

i it\ Ü'W.nhVQ(i\mt< Gy bemint niet , mglingilatiu ,

.

iHy bemint niet, iV<?g/i/^ï7a^. '^|.v . ,,

Meervouwt Wy (vele) beminnen met, Neglin^ilagut. "
.v >:

Tnveevouvüt Wy (beide) beminnen niet , #<?g/ïf^i7flge^ / :

Meervowwt GyTvele) bemindt niet, Neglin^laje.

Tweevmifwt Gy fbeide") bemindt niet, JVeghngildtik^

Meervouwt Zy (vele) beminnen niet , AT^/ïT^/Zer.
, .^ .

|^

Tweevou^t Zy (beide) beminnen niet, Neglingüek. *
•

De
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De Pronomina 9. dat is. Voornaamwoorden, of ée particula fuffix(ty

dat is , aangehechte decltiens, veroorzaken weder een nieuwe veran-

dering in de buigingen ; by voorbeeld

:

Negligpagit, ik bemin u. Negligparma , gy bemint my/ -

Voorts dient men aan te merken , dat ofTchoon de Werkwoor-
den zonder Voornaamwoorden gebogen worden, als uit het boven-

ftaande blykt, men echter by wylen zekere perfonen, 't zy in het

Enkel , Twee- of Meervouwt uitdrukken mag, met deze volgende

*er bygevoegde Voornaamwoorden, als: Uanga, ik; Iblit, gy; Ömo,
Uno, TaunOy hv, zy, dat of het; Uagut^ wy; Uaguk, wy beide;

Ulibjej gyl. ; Illibtik, gyl. beide ;0^èo, zy (in 't mannei.) en Tau-

hi zy ^m 't vrouwel.. geflacht^ by vooroeeldi

Negligpaufe yik bemin ulieden. L7(3gMt««g/ipaM/f,wybeminnen ulieden.

Negligpangüy hy bemint my. Ocko negUgpdngdy zy beminnen my.

Doch zulks verftaat zich ook aldus van zich zeiven uit de rede

of zamenhang der zake, zonder behulp van enige PartiQid<8 of deel-

tjes, als;.

.
f,'

'

'•
' . I .

Gud negligpdtig^ut f God bemint ons.

Innuit negUgpatiguty Menfchen beminnen pns#p

•
^, ^ . ,

•.
.

•

,'•

Modus FLECTENDI of DE WyZE VAN BUIGIKC-

Ik bemin Uy Negligpc^it ^ of Negligpaukitof .Neglijffardgit,

Ik bemin hem, Negligpara, Negliffaróga.

Ik bemin ulieden, Negligpaufe

^

Ik bemin ui. beide, Negligpautiky

Ik bemin hem, Negligpdcküy

Ik bemin hen beide, Negligpaecka,.
• . • » «r -

-'"*'
- i *-

Gy bemint my, Nigligparma

^

Gy bemint hem, Negligpèt,

Gy bemint ons > Neglipautigut ,

Gy bemint ons beide, Neglipautiguky.

Gy bemint haar, Negiipatit,

Gy bemint haar beide ^ Negligpatik,

Hy bemint my, Ne^ligpangay

Hy bemint u, Negligpatit,

f'

Nèglijfaraufe,

Neglijfarautik,

Neglijfaracka*

Neglijjaraika»

of Negliffaragmal- ;; v

Neglijfarèt.

NegliJJarautigut.

NegltjJarmUgvk.

Negliffaratity t,yr:tauko;

; Neglilfaratikit. w. tauko.

of NegUJJardrijga,

Negltjj'ardtit,

Hy

f!

.1

I
!
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Hy bemint
Hy bemint

Hy bemint

Hy bemin:
Hy bemint
Hy bemint
Hy bemint

A A NH AN G ZEL.
hem, Negligpdj

ons, Negligpdtigüt

f

ons beide, Neglighdtiguky

ulieden, Negligpafe,
ül. beide, Ne^igpatiky
hen, Negligpét,

het beide, Negligpek,

of NegUMard,
Neglijfardtigut,

NegliJJardtiguL

NegliJJaraJe.

Neglijfaratik.

NeglijTaréu ,

Negliffarek.

f <t

Wy beminnen u, NegligpauLigit

.

m, I^g"
of NegUJfarautigit.

Wy beminnen hèm , l^égligpardput , Neglijfardpüt.

Wy beminnen ulieden, Neglipaufe, Neglijaraufe

.

Wy beminnen ui. beide., Negligpautik , Neglijfarautik.

Wy beminnen haar, Ne^Mgparput ^ Negliffaraput,t.yf.tauko.

Wy beminnen haar beide, Negligparpuk, Neglijfarapukyt.vf.tauk9,

'of Neglijjaraufingas '

Neglijfaraufinna.

Gyl. bemindt ons , Negligpaujtgut

,

NegUjJaraufi^ut,

Gyl. bemindt ons beide, Negligpaujjguk, Neglijjaraufimk.

Cïyl. bemmdt hen, NegUgpmJi^ Negli[Jarauji,t.w.ocko.

Gyl. bemindt my, Negligpatiftga ^

Gyl. bemindt hem, NegUgpaufinna^

u,
hem.

Zy beminnen my, TaukQ
Zy beminnen u, - - -

Zy beminnen
Zy beminnen
Zy beminnen
Zy beminnen
Zy beminnen
Zy beminnen
Zy beminnen

ons , -

ons beide
ulieden

,

ui. beide,
hen , - -

hen beide.

of Och ^egligpanga of Neglijfaran^a,

- - Negligpattt, NegliffardtiU

- - Negligpaety Negl^araet.
- - Negligpati^ut , Negliffardtigut,

, - - ' Negligpattguk, Negl^ardtiguL
Negligpafey Neglijfaraje.

Negligpatiky J^egUJfaratik,

Negligpaeü , Neglijfareit,

Negligpeick^ Negltjfanick,

Dus ook het ontkennend Werkwoord:

Neglingilagit ^ NegUngilaray Neglingüaufe , Neglingilatik ^ Neglin-

gildcküy Neglirjgilecm enz.

Prateritum of de Verleden Tyd»

Ik heb bemint, of Ik beminde, t^eglitun^a,

Gy hebt bemint, of gy beminde^ Negli^totit.

Hy heeft bemint, of hy beminde, Neghgtuacpoc of Negdigtok,
Wy hebben bemint, ot wy beminden, Negligtogut.

Wy
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^it.

Ik.

t, t.w. tauko.

ft,t. w. tauko.

inga.

inna.

'igut.

Inik.

H, t. w. ocko.

Wy beide hebben bemint, ofwy beide beminden, Negligtoguk.

Gyi. hebt bemint, of gyl. bemindet, Negligtofe.

Cyi. beide iiebt bemint, of gyl. beide bemmdet, Negligtotik.

^

Zy hebben bemint , of zy beminden , Negligtu2cput , of Negligttit.

Zy beide hebben bemint, of zy beide beminden, Negligtuacpuk^ of
Negligtuk.

De Particulce fuffixa of aangehechte deeltjes, zyn alhier wel dezel-

ve als in den tegenwoordigen tyd ; doch worden aldus gebogen:

Ik heb
Ik heb
Ik heb
Ik heb
Ik heb hen bemint , Negligtuacpacka , of NegUgkiuka.

Ik heb hen beide bemint , NegUgtuacpicka , or Negligkicka.

Cy hebt
Gy hebt

Gy hebt
Gy hebt
Gy hebt

Gy hebt

my bemint, Negligtuarepagma, of Negligkdgma.

hem bemint, I^^egligtuarepet , of Ne^ligket.

ons bemint, Negligtuarepautigut , of Negligkiutigut.

ons beide bemint, Negligtuarepautiguk ^ of Negligkiutiguk^

hen bemint, Negligtuacpatit , of Negligkitit.

hen beide bemint, Negligtuacpatik , ot Negligkitik.

Hy heeft

Hy heeft

Hy heeft

Hy heeft

Hy heeft

Hy heeft

Hy heeft

Hy heeft

my bemint, Negligtuarepartga ^ of Negligkanga.

u 'bemint , Nesligtuacpdtit , of Negligkatit.

ons bemint, Negligttiacpatigut ^ ot Negligkatigut.
'

\, ot

hen bemint, Negligtuarepei , of NegligkeL
hen beide bemint, Negligtuarepiky oï Negligkik.

Wy hebben
Wy hebben
Wy hebben
Wy hebben
Wy hebben
Wy hebben
MpuL

Gyl. hebt uny bemint, 'Negligtuacpaujingay of lS^sgligkiuJing\

Li Cy

ui. beide bemint, 'Negligtuacpautiki of ^egligkiutik.

hen bemint, Tauko "^egligtuacpaput , of ]>legli^kiput.

hen beide bemint, Tai^o l^egligtuacpapuk, of 'Neglig-

u
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Gyl. hebt hem bcTiint , i^e^digtuacpaujiuna , of l^egllgkmfiunaé

.

Gyl. hebt ons bemint, NegLigtuacpauJigut , nf Negligkiujtgüt.

G)\. hebt ons beide bemint, Negïigtüacpmi/iguk , of Negli^kiujigiik.
.

Gyl. hebt hen bemint, Negligtuacpauji ocko, oi' Negligkiuji ocko.

Gyl. hebt hen beide bemint, Negtituacpauji ocko, ot' NegUkufi ocko. .

Zy hebben my bemint , tauko NegligtmcpaTiga , of Negligkanga.

Zy hebben u bemint , tauko Negligtuacpatit , of Negligkdtit.

Zy hebben hem bemint, tauko JSegligtuacpaet , of Ncgllgkaet.

Zy hebben ons bemint , tauko 'Negligtuacpatigut , of l^egligkatigut.

Zy hebben ons beide bemint , tauho Negligtmcpatiguk , of Negligka*

tiguk.

Zy nebben ulieden bemint , tauko ^egligtuacpdfe , of Negligkdfe.

Zy hebben ui. beide bemint , tauko ISegligtnacpatik^ of NegligkatiL

Zy hebben hen bemint, tauko Negllgtüacpeit y of Negligkeü^

NB. Ik heb in de Tyden enige buitenre^eligheden waargenomen
;

doch kan eigentlyk deswegens noch niets zekers zeggen, vermits

my de rechte grond mangelt.

Het ontkennend Werkwoord word ook, gelyk boven , dus ge-

bogen :

l^eglingitfiinga , 'Neglingitfolit , Neglingitfocb enz.

Alfo ook in de aangehechte Deeltjes , namelyk

:

i^eglingituacpdgit of Negllngikiukit , Neglingüuacpara of 'Neglitigickigci

enz.

Futurum of de toekomende Tyd^

Ik zal beminnen , NeglilJounga. Ik wil beminnen, Negligomapomga,
Gy zult beminnen , ^egliffoótit. Gy wilt beminnen , Hegligomapotit,
Hy zal beminnen , Neglijjoóch. Hy wilt beminnen , J^egligomapock,
Wy zullen beminnen , Neglijfogut. Wy willen beminnen , Ni^/tgom*.

pogut.

Wy beide zullen beminnen , N«- Wy beide willen beminnen , N^
glijfoguk. gligomapoguk.

Gyl. zult beminnen , 'Neglijfufe. Gyl. wilt beminnen, NegUgmapofe,
Gyl. j?cide zult beminnen, Neglif- Gyl. beide wilt beminnen, Negli-

^
futtk. g&mapotik.

Zv zullen beminnen , 'Neglijfaput. Zy willen beminnen,'NegUgomaput
Zy beide willen beminnen ,.Nff- Zy beide willen beminnen, Nfl'iz-

glijjapuk. gmaPuk.

.1 óp
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Op Relyke wyze word het ontkennend Werkwoord gebogen, als:

l^eglijftngildnga , ik zal niet beminnen, ^egligomavgilanga , ik wil niet

beminnen, enz.

De aangehechte Deeltjes zyn alhier dezelve als in den Tegenwoor-
digen tyd, namelyk

:

t^eglijfoagit , ik zal u beminnen. NegliJJara, ik zal hem beminnen, enz.

Imperativüs Modus of de Gehiedende Wyze
Prcefens of de tegenwoordige Tyd,

Bemin gy, "^egligniareit , o£ Negligit,

Bemin ny, l>ieglue.

Beminnen wy, Ne^lieta.

Bemint gyl. r^egligtarite , of Negligüfe,

Bemint gyl. beide, 'Negligilik.

Beminnen zy , Negligit,

Beminnen zy beide, Negfó//^.

Mee de aangehechte Deeltjes.

Bemin gy my , Neglinga.

Bemin gy hem, Negliguk.

Bemin gy ons, Negligtigut,

Bemin gy ons beide , NegligtiguL

Bemin gy hen , Negligkit.

Bemin gy hen beide , l>^egligkik, •

Bemtn hy my. Ne^li^inga,

Bemin hyu, £^egltgl{ftt. 'w

Bemin hy ons , Neg/fg/f/ïgtó^.

Bemin hy ons beide, 't^e^Ugliftguk,

Bemin hy ulieden , ^egltglij'e.

Bemin hy ui. beide , Negii^litit,

Bemin hy hen, N«gWg///fgï^.

Bemint gyl. my, N^/Z/^wgöc

Bemint gyl. hem, l^eglmuk.

Bemint gyl. ons , 'S^egli]/ig^t.

Bemint gyl. ons beide , Ne^lijftguk,

Bemint gyl. hen, J^egiiffigkit,

Bemint gyl. hen beide , ^^egUJJikik.

LI 2

Ontkennende,

T^eglignanga.

l^eglignago.

l^eglignata.

^egli^naguk,

^egli^nagit,

J^eglignagik,

l^eglingnanga,

i^eglignatit.

"i^egliugnatiguU

l^egUngnatiguk,

J^eglingnaje,

'Neglingnagit.

l^eglingnatigik,

^eglingnan^a,
l^eglingnajmk.

'^eglingnati^t.

^eglingnatiguk.

^eglingnafigit.

J^eglingnaJ^ik,

Be.
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Beminnen zy
Beminnen zy
Beminnen zy
Beminnen zy
Beminnen zy
Beminnen zy
Beminnen zy
Beminnen zy

A A N H A N G Z E L.

my , Ocko ne^llglinga,

u , Ocko neglijit.

ons , Ocko mglfgtiji^ut.

ons beide, Ocko neghgtijiguk,

ulieden , Ocko negVgliJe.

ui. beide , Ocko negli^litik.

hen , Ocko negliglijigit.

hen beide, Ocko negliglijigik.

'Seglingnafiga.

T^eglingnatit.

l^eglingnatigut.

NegUngnatiguL
Neglingnaje.

'Seglingiiatik.

l^eglingnatigit.

't^egliTignatigiL

Modus Interrogativus of de Vragende Wyze

Praefens of de tegenwoordige Tyd,

Bemin ik? 'Neglfgpunga?

Bemint gy? Negligpit'^

Bemint ny ? Negligpa ?
Beminnen wy? Negligpogut?

Beminnen zy? NegligpaitT
Beminnen zy beide? Negligpaik?

Bemint sy, my ? Negligpinga ?

_. gyl. beide my? ^egl'igpitinga?

Beminnen zy my ? 'Negliganga ocko ?

Beminnen zy beide my V Negligpainga?

Bemin ik u7 'Negligpagit?

Bemint hy u ? Negligpatit ?

Beminnen wy u ? Negligpantigit ?

Beminnen wy beide u ? NcgUgpautikit ?
Beminnen zy u? Ocko negligpatit?

Beminnen zy beide, u? ^egiigpatik?

Bemin ik hem? N*gWg/>arrt?

Bemint gy hem? riegligpiguk?

Bemint ny hem ? Negligpau ?

Beminnen wy hem ? r^egligparput ?

Ontkennende.
"Neglingilinga ?

"Neglingilama?
t^eglingildjmga?

l^eglingüatinga?

^eglingilanga ocko?
'^egUngilainga ?

. i

.

I i'

w
Be.



A ANHANGZEU
Beminnen wy beide hem? Neglieparpuk?

Bcmindt gyl. hem? Negligpijiukr

Bemindt gyl. beide hein? £^egligticko?

Beminnen zy hem? Neglegtarjuk?

Beminnen zy beide hem ? 2^egligpecko ?

269

Bemint gy ons? bJegli^peutigutf

Bemint hy ons? ^egligpati^ut?

Bemindt gyl. ons? Negligptji^ut?

Beminnen zy ons? ^egligpattgut ocko?

Ontkennende, -

l^eglingiligut ?

l^eglingilatigut ?

J^eglingiliji^ut ?

t^egUngilatigut ocko?

De Verleden Tyd en de Toekomende Tyd komen met de Aanto-
nende Wyze over een.

Modus Conjunctivus of de Zamenvoegende Wyze

Prafens of de tegenwoordige Tyd.
Ontkennende.

Dat ik beminne, Negligkangama, l^egliginnama,

- I. -
Dat gyl. bemindt, '^egti^kangeufe.

Dat gy bemint , l^em^kanguit.

hv beminne , N«i/ï

Negliginnauit.

liegliginname,

enz.
Dat hy beminne, Negliekangame,

Dat wy beminnen, Nem,igkangeuta,

Dat gyl. bemindt, ^egti^kangeufe.

Dat zy beminnen , Negltgkangamu, of i^egligkangcmeta»

Met de aangehechte Voornaamwoorden word de zamenvoegende
wyze dus gebogen:

, ssegitgi _
Dat ik hen beminne, Kegligkangeufe.

Dat ik hen beide beminne, l^egligkangekiU

^

Dat gy my bemint, tJegligkagma,

Dat gy hem bemint, 'NegUgkauko.

Dat gy ons bemint, t^egfigkangeutigut ^ of l^egligkautigut.

Dat gy ons beide bemint, Negligkangeutiguki ot Negligkautiguk,
Dat gy hen bemint, Negligkaukit.

Dat gy hen beide bemint, NegUgkaukik,

LI 3 Dat
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Dat hy my beminne, 'Ne^ligkdminga,

Dat hy u beminne, UegUgkangatit, o£ Negligmatit.

Dat hy hem beminne, Negligkamiuk,

Dat hy ons beminne , '!^egligkangijigut , of t^egligkangatigia.

Dat hy ons beide beminne, l^egligkamijiguky of Negligmatiguk,

Dat hy ulieden beminne, ^egUgkamife.

Dat hy ui. beide beminne, 'Negligkamitik,

Dat hy hen beminne , Negligkan^git , of 1^'egligkangamigit,

Dat hy hen beide beminne, Negligkamigik.

Dat wy u beminnen , 'Negligkautigkit , of 'NegligkangeuUgkit,

Dat wy hem beminnen , riegligkangeutico , of Isegligkautigo,

Dat wy ulieden beminnen ,1^ egligkangenj'e , o£ NegUgkaufe,
Dat wy ui. beide beminnen, 'Negligkangeutik.

Dat wy hen beminnen, Negligkautigit , of ^egligkan^eutigit.

Dat wy hen beide beminnen, NegligkautigiL

Dat gyl. my bemindt, l^egligkangeuJin^ayOfNegUgkautiT^a,

Dat gyl.

Dat gyl.

Dat gyl.

Dat gyl.

Dat gyl.

hen bemindt, "^egligkangeufiuk^ of ^eglighaufiuL

ons bemindt, Negligkangeujigut ^ o£ Jsegligkaufigut.

ons beide bemindt, Negligkangeujtguk, of Negli^kaufigük,
hen bemindt, NegUgka^etjJigit ^ of ^egligkavfigit.

hen beide bemindt, ^egligkangevifigiky ot Negligkaujigik,

.i*

Dat zy my beminnen , tauko Nei^ligkamminga.

Dat zy u beminnen , tauko '^fgligkangatit , of Negligmaiit.

Dat zy hem beminnen, tatikol^egligkamiuky of ISegligkangdmuk,
Dat zy ons beminnen , tauko Negligkamiguk.

Dat zy ons beide beminnen, tauko ^egligkamigfigut.

Dat zy ulieden beminnen, tauko ^egligkamife.

Dat zy hen beminnen , tauko Negligkamigit , of Negligkanganiigit,

Dat zy hen beide beminnen, tauko i^egligkamigik.

Deze Zamenvoegende Wyze lyd noch andere buigingen, wanneer
dezelve door omdat, dewyl , wanneer enz. aangeduid word^ al$:

Om dat ik beminne, t^egli;.,koma.

Om dat gy bemint , Negliiïkoit,

Om dat ny beminne , Nf,^/f^/:o«?.

Om dat wy beminnen, ]SV^//^(j;^0«f/^ ,

,i
•

.

Om dat wy beide beminnen , T>^egligkoütiL

Om dat gyl, bemindt, J^egligkofe,

On
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Om dat gyl. benrindt , N«g/t^M^.
Om dat zy beminnen , Neglighmit.

-
.

Om dat zy beide beminnen, ^egligkoinik, .

PfcBteritum of de verleden Tyd,

Wanneer ik beminde, 'Nedijfarangoma,

Wanneer gy bemindet, NeglilTarangoité

Wanneer ny hemmde, ^'Ntgliffarangone.
^

Wanneer wy beminden , ^egliffa/rattgeuta. . '

Wanneer gyl. bemindet, 'NeglÏÏJarangeufe.

Wanneer zy beminden, J^egliffarangeta,

Het ontkennend .Werkwoord laat zidi op dezelve wyze buigen.

Ik t^egliama.

l^egligoit.'

±iy Ncg/fgawe.
Wy ISlegligauta.

Gyl. "HegUgauJe.

Zy "i^egligmeta, . ..:.•...'

De aangehechte Voornaamwoorden zyn alhier wel gedceltelyk

,

maar niet alle dezelve als in *t vorige ; doch het is my onmogelyk al-

les noch omftandig aan te tonen, vermits deze Zamenvoegende Wy-
ze toevallig is, en wy tot noch toe van denzelven geen volkomen
grond hébben.

.

j

Füturumyoi de toekomende T';Sd, ..

Dat ik zal beminnen, NÉg/zg*wW««5'a.

Dat gy zult beminnen, Ntfg/ttg^tt//Mtt?/.

Dat hy zal beminnen, 'NegligkulliJgo.

Dat wy zullen beminnen , ^egligkulluta.

Dat gyl. zult beminnen , Ne^igkullufe.

Dat zy zullen beminnen , ^egtigkutlugit, .

>} iV.'i .;/

n
f!

1 ni-l
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Modus Dübitativus, of de Twyffelende Wyze.

Deze Wyze word aan hei einde van 't woord door het woordje
Kókau te kennen gegeven , by voorbeeld

:

Het

f f



-'ttfliifWITifW
^j;<a- -Tif ^'Tfi-.)

il

;!

«

f
. 'M

i

i

:^5

f

172 A A N H A N G Z E L,

Hetkanzyn, dsit ik beminne , Negliffa-kókau,

Het kan zyn, dat hy 'er in is, Kdmane-kókau, enz.

Modus Optativus , o. de Wenschende Wyze.

D- !e Wyze word voor het woord aangeduid door de Interjeêlio of
TuirchenwerpingiS'///a«, als:

.

ft

Og dat ik konde beminnen! SÜlan negliguminacb

!

Og dat ik het had I Sillanunapiumimck!

Modus Infinitivüs, of de Onbepaalde Wyze.

Deze Wyze vind men in de Groenlandfche Sprake niet , uitgeno-

men dat , wanneer twe Woorden zamenkomen , men dezelve dus
uitlpreekt:

Ik kan beminnen , Negligmck ajungüanga^

Ik kan maken , Senaneng ajungilanga.

Participium of Deelwoord.

Beminnende of een die bemint, Negligtok^ oi NegUnfifoh

Dat zy Paffiva of Lydende Werkwoorden hebben, kan ik tot noch
toe uit hunne tale niet befpeuren ; want wanneer een Woord voor-
koomt, dat by ons een lydende betekenis heeft , plaatft men een
Aêti'vum of bedryvend werkwoord met een ander woord 'er voor.

Doch het woord Aitjerpa (hy roept hem) vind men wel in een ly-

dende betekenis, AitfiJ'omck, (hy zal geroepen worden.^ Zo fchynt

ook het Woord Tockoleckpovk , (hy fterft) een lydende betekenis te

hebben in Tekovok (by ons, hy is geftorven.)

De Nomine of van het Naamwoord.
De Nomina fubftantiva of zelfftandige Naamwoorden lyden gene

verandering als enkel in Cafu genitivo of in den Teler, die op een
B, D, of M. uitgaat, als by voorbeeld*

Gudibniangaf Gods zoon, Killdb Senarfoc , 's Hemels Schepper,
Koem aka , de naam der Vloed. In mmin. of in den Noemer neet
een Vloed, Koec.

De Numeri of Getallen zyn drie , gelyk in de Werkwoorden ,

namelyk een Enkelvouwt, Tweevouwt en Meervouwt, als:

ioii Een
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Een Menfch, Innug.Twe Menfchen, Innuk. Vele Menfchen, Innuit.

Een Huis , Iglock. Twe Huizen , Igluk. Vele Huizen , Igluit.

EenKuft, Itlerbik. Twe Kuften, Itlerbuk. Vele Kuften, Itlerbeit.

De Pronomina of Voornaamwoorden worden in de Zelfftandigc

Naamwoorden op de volgende wyze gefmolten

:

Myn Huis, Iglora,

Uw Huis, Igïut.

Zyn Huis, Moa.
Ons Huis, ïglogut.

ülieder Huis, Iglarfe.

Hun Huis, Jgloaèt.

Myn LandylVunagdy van Nuna, Land,
Uw Land , Nunet.

Zyn Land , Nund.
Ons Land, Nunaugut.
Ulieder Land , Nunarfe,
Hun Land , Nunaèt.

Wanneer 'er een Prcepojitio of Voorzetzel bykoomt, luid het aldus:

Op myn Land , Nunaune. Op uw Land , Nunagne.
Op zyn Land , Nunané. Op ons Land , Nunaugtine.

Op ulieder Land , Nunaujine. Op hun Land , Nttnane,

"Dq Nomina adjedtiva of byvoegelyke Naamwoorden gaan gemeen-
lyk uit op kau, lak , o£ ak, by voorbeeld:

Groot , angekau. Schoon , heerlyk , ajungilak,

Gevoegelyk, piagakati. Goedhartig, ertintongilak.

Ook is hunne uitgang zomwylen/o^ en rok\ doch alsdan is het al-

toos een Participium of Deelwoord.
De buiging van een byvoegelvk Naamwoord gefchied dus in een

verbum perjbnak of perfonclyk VST'erkwoord

:

Ik ben groot, Angekaunga, Wy zyn groot, Angekaugut.
Gy zyt groot , Angekautit. Gyl. zyt groot , Angekaufe,
Hy is groot, Angekau, Zy zyn groot, Angekaut.

De Gradus Comparationis ofTrappen van Vergelyking zyn dusdanig

van uitgang, namelyk in Pojitivo of in den flellenden Trap au , lak

<i£ak; in Comparativo of in den Vergrotenden Trap itja of ka, en in

'Superlativo of in den Overfchryenden Trap ik of ak , by voorbeeld

:

Angekau, groot. Mickekau, klein.

Angekitja of Afigecka , een weinig, Mickeketja of Mickeka , een weinig

of iets groter. of iets kleiner.

Angekaikoi Angeforfuak 9 aller Mickekaik of Mickekinguak ^ a\\ev-

grootft, klcinft.
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Letter C
De Tien Geboden»

Deenfch,

i> '5

j^aat 6ub# J^afbe tHer orb ncffain^ / tra iSfiaH Ini icje $Uimptt/
^uti ülifbec eHec§l breeti 00 ftrafter tiig*

^a tienti fififbenttc^g ^an im iOit acfieptie/ mm aüene {ofbe

^ütr.

^*

^et otg eP( titne ^nmttttl faa ip£tan tm Mfbe samefil jiaa Sloc^

tien«

^ïae intct Mm^ïtt if^itü/ fair kf^t öeïïer bwti paa Jonu

;i^u iSfiian tcj^ un gaflie 09 eliiïie en Qufsroe*

7*

Wü maat icjge fliele*

IC{ibf icge {taa nogen*

%$i£ir icge tiet en autien tjstt tu j^ant esi tiin nrifir*

Sdntien^il^ufsrtie/^ienet ellet 5F^ii ^l^aH iiu tc|^e&e8iereei[rerp(a6r.

)|erpaa fieget (6uti faaïetii^*

S^0 er altene ^uti bin i^erre en fotj^ftrecj^elJs ^uti 09 ftat ^tm.
OTe tren (om ere raig uïptiise/ er itu ffenb^ft C?D fiati er je0 / 00
^dü ftafte trem tin ^ieflielen: men tie Igttiige elpier jes 00 ^italïtage

tiemtüDltmmeltem

Hollandfch.

De Tien Geboden Gods.
u

Enen God zult gy alleen kennen, beminnen en loven.

Wan'



AANHANGZEL. ^75

Wanneer Gods Naam of Woord genoemt word, zult gy niet fpot-

ten. God word anderzints toornig en ftraft u.

3»

Op den zevenden Dag zult gy niet arbeiden, maar alleen God lo-

ven.
4»

Eert en bemint uwe Ouders, zo zult gy oud worden op aarde.

5-

Slaat gene Menfchen dood, wordet ook niet toornig op hen.
6*

Gy zult maar ene Huisvrouw hebben en beminnen.

7*

Gy meugt niet ftelen.

8»

Liegt niet jegens iemand.

9*

Begeert niet, dat een ander eigen is, en hy niet miflen vfil

10.

Eens anders Huisvrouw of Dienftknecht of Vee iult gy niet bege-

ren noch befchadigen.
Hierop fpreekt God dus:

Ik ben alleen God uw Heer , een verfchrikkelyk God en 'grote

Heer. Allen , die my ongehoorzaam zyn , ben ik een Vyand (of)
hate ik, en zal ze naar den Daivel weiden : maar die gehoorzamen
bemin ik, en zal ze in den Hemel nemen.

Groenlandfch.

'"£11

m

' V.

GuM innecfuHi KoWniP.

I.

Cf«i kiJliet attaufe iüijjara yjfoety negttjfoet ofmrrysfoettog.

2.
U

Gudih ackaOckaltiSld taii aranget , mittanaunec , Cud nin^eckgfmoQffb

pékennodtit,

3^
Ullu arbone marlungópetafenofaurneC} Gudimut ofóuriaurniareit.

4*

Ar^oiokaet ndkkit n^ikitti^f tofst tittokarc juangyjfootit nuname.

Mm 2 j. In- •AJ
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Innuch tockutfaunago , ningitlanaunago.

6*

Nullia kijjiet attaufe pijfoet negliffoettog.

7*

Atle pienic tiglifaumgo.

o»

Atlemut feiglofaunec,

9-

Atleflsnic esligmic piomefournogo.

10.

Atleb Nullia kibgei oxelo attemiclo piomefournogo Pijfaunago,

Tuppicbjd Gud tamejfa:

Uanga kij/ima Gud , nallegdrfuet Gud nallegarsnaStog exignakau in-

nucbmut tomarmio uamnut inerëticfaunifut kingagnaraicka ^ tongarfumutlo

egiffodcka : inniut inertis fonadtut neglipacka killac mutlo pijfodcka,

NB. In het overzetten der Geboden heeft men de Groenlandfche
woorden niet volkomen konnen volgen ; doch moet men zich
tot noch toe vergenoegen, dat enigermate de mening uitgedrukt
vyrord.

Het Gebed des Here,

Deenfch.

<BubjE? &^ti^ Cale of S56n.

iFaöEr bor/ font er i il|immelcn/ tiie JSafUn Uice toeffet ofmSen^*
tten / tiet tiig titj^ot lab ïiomme My / bit otti om tig / untietbiifs

0^ utij. Ji^aat tiu \M noget i #imtnel(en / lati tiet acj^ faale tie^

piepaa Slottien. <C»ïfb o^ i tiocj^ bor mati. I^atne \^t breti/ fbrt^

bt ere wtineKs/ og öafbe fairet tiig uïplïige/ tie fom ere breti iiaa

oé/ ere Ui icje brébe paa. JForfbar txi for O^iefbeïen. 5^et fom
idge tuer/ lab icde bk o^. ülimmeïen oa alting j^^re tii0 till/ bu er

flor 09 ro eiS b^rbiis altib. ^men*

HoIIandfch.

Gods Zoons Rede of GebecL

Onze Vader , die In de Hemelen zyt , uw Naam worde fmei lof)

ver-
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verheven van de menfchen ; dat u toebehoort laat komen ; in het

woord dat van u handelt onderwys ons ; wanneer cy iets wilt in den
Hemel , laat dat ook alzo gefchieden op aarde. Geef ons heden on-

ze fpys. Zyt niet vertoornt, dewyl wy ontuchtig en u ongehoor-

zaam geweeft zyn. Dat wy ons niet vertoornen tegen die op ons
vertoornt zyn. Befchermt ons tegen den Duivel. Dat wy onze
handen niet flaan aan 't geen niet deugt. De Hemel en alle dingen

behoren u. Gy zyt groot en pryswaardig t'allen tyde. Amen.

Groenlandfch.

Cuiïb Nianga Okatu^ab.

Attdtona killac métocb ackèt ofourroglé innuihmit , Gadit pienic mavs-

pillit , okaluëtab illignic ajokarfatigut , killac me pekuj'arangovit , mmame-
tog tameiküle , ullame mamanic tynijjiut. Ningackinec ajonita illignut

itieréisfaiiguta,uaptinut ningacfatut ningis ingüacka. Tongarfumit Jar-

nuètiguty ajor£torJomicb pijfauneta. Killac atlejniclo tomarmtc pijit a/i-

geforfuotit ofournak autitlo ipfaliame.^ Amen.

NB. riet Vader Ons kan niet wel woord voor woord overgezet
worden.

Een Gebed

Waarin de Groenlanders hunne Onwetenheid en Onverftand
God den Here voordragen.

Deenfch»

Q!^(t3ubl bu tt ftot/ bu l^ar siott l|immden og ^otbett meset
j^etli?* M MdMtt fom boet j^et ubi ICanbet / pocfore ere bt faa

9alne?(0ub üimmelen^ o0S|orben^«$]ftabet iftienbe biiche* ^u sifbec

0^ 4Bab/ men bi bilbe icfie fra j^obem bet ftommer* m tacj^et tclje

<0ub* «éaalebi^ ece bi bise fmn be unfbrnJifttge ^iur/ focbi bi icge

tencl^e iiaa v6ub* j^aat bi ere bobe/ beeb bi icj^epot bi i^ommec
Öcn. M\x fkjl öafber bi ftöct af pdftem jForbi bi ereubueïi0e/ og
it^t ïiienbe (0ub/ 09 eïpe 6ub^ M^w Slefum Cgrift/ fom tt bob
^r 0^/ pan ganb genMjte 0^ tiil ^iefbcle. ^ ^\x\x ! tm et fion

jforbi bu pucj^isl ofbec 0^/00 icj^e biHe/ at bi iM\ Bome tilI Dief^
Mm 3 beïén.

f»
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. Üi!'

beïeit. ^ Bafber tm ftefaHet trine jpir^jtet / flt bte Iftaïïe Itomrae j^ib/

00 fartelle oé om ^inmtitnf <êïta6ec*l^f ece elentiige/ fiarteme tifo

oftieo 0^. l$i ece gaine/ giore osl ftlage. l)<efbelen litl tage o^/ men
fttli tm 0^ fra ^ieflielen* HCad o$l c[ifl)e agt |iaa ptaftenil tale* oi^

O^uti ! tm ec jtoc» HCati aél el^lie tiu / foctii tiu ei: jtoe. Xati o«^otie
tiio/ foetii tm ec bo^ftrecDeïin; 09 fottii tiu gaefast/ at tie fom itï)&

tmtt og ePe tiig/ ^ttall üu ïiafte tUI ^l^iefberen i i^eltiebe. ^aa tiet/

fibfte naat bi bot/ ta giot Ojél igien^leftienbe / og lab o^ l^ömmem
briib ubQbelig i^immcll.

Hollandfch,

Alzo zult gy tot God bidden.

O God! g^' zyt groot, ey hebt den ïlemel en de Aarde heerlyk
gemaakt. Wy Kalalers (elders ftaat Kablunachers in 't Groenlandlch
JCablmet) die'hier te lande wonen , waarom zyn wy zo onverllan-

dig? God den Schepper des Hemels en der Aarde kennen wy niet.

Gy geeft ons fpyze, maar wy weten niet van waar zy koomt. Wy
danken God niet. Aldus zyn wy de onvernuftige dieren gelyk ,

want wy denken niet om God. Als wy derven , weten wy niet waar
wy komen. Nu eerft hebben wy van priefters gehoort. Dewyl wy
ontuchtig zyn en God niet kennen, ook Gods Zoon Jefus Cnriftus

Ftiet beminnen , zult gy ons naar den Duivel werpen. O God ! gy
zyt groot, want gy heerfcht over ons , en wilt niet, dat wy naar
den Duivel zouden varen. Daarom hebt gy bevolen , dat uwe prie-

fters herwaards zouden komen, en ons van des Hemels Schepper ver-

tellen, Wy zyn elendi^, erbarmt u over ons. Wy zyn onverllandig,
maak ons wys. De Duivelen willen ons grypen ; maar bevryd ons
van de Duivelen. Dat wy acht geven op des priefters rede. O GodI
gy zyt groot! Dat wy u beminnen, dewyl gy groot zyt. Dat wy u
vrezen, dewyl gy verfchrikkelyk zyt; en vermits gy gezegthebt,
dat gy de zulken , die u niet vrezen noch beminnen , by de Duive-
lien.m de Hel zult werpen. Eindelyk , wanneer wy fterven , maak
ons dan weder levendig , en laac ons in den onftierffelyken Hemel
komen.

Groenlandfch.

Taima Gudimut Okalyjfufe,

Oudna t'angBkauUt i kiüac Nundij ajmgiforfu(mi€/enwt, U(^ut hddk
(el'
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felders kablunety mane numméetut , faaog filléropmt ? Oud KiUab Nit*

nalo Senarfoc ilfiferain^i JiluU Nekicbfanic tynijjiut , kimit nelloarcput,

Gudbmt kyangafa imtlagut. Nerfuttt Jillaikan^i tamac pout , Gudimut
eckarfaringitnuta. Togokuta fumat nelloarcput attheit. Pellejtemit tuffa-

repout. Ajorouta j Guditog illijeraimineuta , neglifaringauta^o Gudib

Xiianga Jefus Cbrijl , naptinut jokofoc , Tomarfumut egiffoatimt,

Cudnal angekautit , naptinut umajat merigut Tóngarfum utïo pekuja

tangi melimt. Pellejtit tamave ineppei kalalemut killac Senarfomic okalu-

kulluit. Ptaragult, umac fdrtigut Silleropaut , Jillac carligjtut. Tongar-

J'uc pie moatigut ; ibtile Tongarjumit farniutigut. Pellejlib okalu£ldb nal'

leèta. Gudnal angekautit. Neglilagit , angekangoit. Exiellagittog, exigna-

kaugoit ; okarogittog illignut exiagifut negliajifutlo Tongarfuc ignamut

egiffoet. Ne/a tockoguta, umatitigut^ killac mutlo tockoskaungïfome illignut

pillat aeit.

Letter D.

Uittrekzel uit enige kleine Aanfpraken , die wylen de heer

Êgede , om de Groenlanders hunne onwetenheid en aan«

ilaandea overgang voor te dragen > opgeflelt heefu

Deenfch.

§. 9.

Wl ï^afilunacger bate i löeostntieïffen ifenefom Imn hitdmj font bi

tu bif:;e fïet intet nf (0uti. Mtn ber <l£(ttb fente fme pr^ifer til o^ /

fom ünberbfifte o^ om (0ub ültmmeleni^ éftabere/ba ttoebe bi aïlc^

famme paa (0ub os sefbe flittis agt paa ^erfterïmp unber^fifein^ /
00 gnbun tl^^tt bf^ub og jSltan og altib el^gec j^annem* % feec at

bi mocgen 09 aften lofbe eub / bi^Iigifie/ naar bi iM faan 4!l^ab /
00 ofter bit bi f^ar faaet Jl^ab / lofbec og tacget bi <^nh fbc 3Baben
00 nSringen.^ber fülfbenbe bag golbe bi gellig/ og arbenbe intet/

men tofber (6ub benb ganiaïie bag. ^i ablpbe ocnfaa 4^ub* tl^erfom bi

k^t faa gtorbe/ ba fiunbe bi icge fiommer tiil Ifimmelen* ^iU i nu
og faa ftomme tiH ^immelen / poe i aibtig i^ftall tk/ ba er bet

itge nocj^ at tcoe. I maae ocg faa iofbe <0ub i|immel[en^<§l^abece

morgen og aften ligfaa bi* 1 ptall altib tatj^e <i&ub for {janb gifbee

eber niring* <i^g naar i fatt ii mtim/ fiü éïiall i bebe <attb ber om
tl^i alting g$r j^annem tilI. 4lBen bine Angekuc lab farn / troe icge

Janb be figer/ fbrbi be bur intet/ men ere ïógnere. ^aar benb /be
bag fiommer/ ba ^ïian i intet arbeibe giore / tgi (i^uti golt op benb

bag/

n
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tm/ btt gnntr jgaf tie i^fm&t l^immel 00 Slorben* SÜ ^IftaH Yisefaa lii

lofUc 43itti tienti 0aii^lie bng* 31 ^Aall tacj^e Ijnniiein at ganti l^ac

Ciort eber boiftantiiffc, 5lïïermEfl gfiaïï i tarije Ijanncm / at jjan^

^én er öïcfUcn ^l^fupfte 00 boö for Eber/paa öct i <cljc pFniïïc Itani^

me tïï ^iefbeïcm iPcrfar cïéft <6ubi^ ^in ioicn, 3f ^öalï fcygtc bcnti/

for?fti*crtjdJ0e <ï3iib/ 00 fortornc jjani id&e» Mm farbi i tcljc 0iort

faaktii!^/ ba üanb i it\)c j^eilet ftomnie tUI Igimmelen / men ^iefbe'
len ^\iki\ ta0e eber / tlji allene be ftim fi:si0te ^ub 00 eïj^fte 43ub^
^btt ^efum Cj^rift i^fiall liomme tiii ü^immelen*

Hollandfch.

§. 9.

Wy Kablunacbers (dat is, Groenlanders) waren in den beginnen
onvernuftig, gel'yk wy ook van God niets het geringde willen. Doch
God zond zyne priefters tot ons , welke ons onderwezen van God
den Schepper des Hemels. Daarop geloofden wy alle te zamen in

God , en gaven vlytig acht op 't onderwys der priellers , en thans

beminnen wy God , en willen hem ook altyd beminnen. Gy ziet

,

dat wy 's morgens en 's avonds God loven , ook dat als wy gaan e-

ten, of als wy gegeten hebbén wy God loven en danken voor de
fpyze en ons beliaan. Den zevenden dag houden wy heilig en ar-

beiden niet 5 maar loven God den gantlchcn dag. Wy eren ook
God. Indien wy zulks niet deden , konden wy niet in den Hemel
komen. Wilt gy nu ook alzo in den Hemel komen, alwaar gy nooit

llerven zult , zo is het niet genoeg zulks te geloven. Gy moet ook
God den Schepper des Hemels loven 's morgens en 's avonds gelyk

wy. Gy moet God altyd danken , dat hy u beflaan geeft. En
wanneer hy uw beflaan van u neemt, zo zult gy God daarvoor
danken , dien het alles toekoomt. Maar Iaat uwe Angekut Tdat is

Waarzeggers^ varen, gelooft niet wat zy zeggen, want zy aeugen
niet, maar zyn leugenaars. Wanneer de- zevende dag koomt , zult

gy genen arbeid doen , dewyl God op dien dag rulle , toen hy He-
mel en Aarde gefchapen had. Gy zult, gelyk wy , God den gant-

fchen dag loven. Gy zult hem danken , dat hy u verllandig gemaakt
heeft. Allermeell zult gy hem danken , dat zyn Zoon Menfch ge-

worden , en voor u gellorven is , op dat gy niet naar den Duivel
zoudt varen. Daarom bemint Gods Zoon weder. Gy zult den ver-

fchrikkelyken God vrezen en hem niet vertoornen. Maar wanneer

gy zulks niet doedt , kondt gy te minder in den Hemel komen

,

maar
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maar de Duivel" zal u halen; nademaal zy alleen, die God vrezen,

en Gods Zoon Jefüs Chriftus beminnen, in den Hemel zullen komen.

Groenlandfch.

§• 9.
't

Uagut Kablunet Jiurlamic fotlo illipfe, Gud killoa fenarfoc nélloacjmt.

Gudib pelejlü uaptinut pimmetd , kitlac fenarfomic uaptinut okdrmerd ,

ta^'e tamaura Gudimut oppecpout pelleftih okaludtd nelldcpaput Julletog

Gud neglipouLy neglijfoacput ipjdliome, Teckujdrafe uagut ullakut unu-

kullo Gudimut ofmgarigut mamma torrugta tamaikataguttog ; nekicb-

fanic tyniiïarangatigut. Ullu arbone marluugopetafeniffaringuacput. Gud
kiffiet , uUac tomait ofmtrardgut, Gudimutlo inemooragut. Tameinikuta

killacmut ajyjfoalloacpout , killacmut tocko Jbckangijome piomouje , opper-

nankijjima nomangüach , Gudimut killac Senarjoc qfouroijuj'e , ullakut

unnuk ullo forlouagut. Jpjdliw Gudimut kyanaifuje , nekichfdnic tyn-

nimmafe. Nekicbjanic pekan^ifa nangeufo Gudimut tucbfieijfuje , tomüje

pidngagit. Angekutte Jèiglotorjüit dlLakit , okaluStd oppertiaunece ajort-

neta feiglometo^. Ullu arbone marlangópeta Jeijjaunece , Gud foramat
killac nunalo innermagit , forlo uagut ulloc tameit Gudimut ofourroijufe

kyanacbjiucb fillaliviic fenemmaje nekicbjanic tynnimmafe. Akfut G«-
dimut KyannaiJ'ufe Nianga in7iun^umet illipferiutlo tockomet. Tongar-

fucmut peckongikulluje. Gudib Nianga tave akfut ne^lijiucb. Gudimut
immd exignakau exigiffoarje ningijjjariaunogo , taima pijftrangineuje ,

Killacmut ajyjjufe Tongarjumutle pijfufe. KiJJiet Gudimut exitut ne-

gligtutlo, Gudib Nianga Jefus Cbrijl killiac?nut pijfaput.

Deenfdi.

J. ia

; ;

^0 fom i üilbe fïet intet af (!5tib 05 ^ftaficrcn at fifle / ta ut
tjEïöer i anbet fom k\it liuer» 9| troer jiaa bet fa fialbebe Angoach-
fach 00 memr at bet er noget fiofteïigt og at be fom fobaant gac
^fiaïï ftïiEfUe Ijeïöreb og kX3t fatti^ wkinni men öaffabe i Wi / ba
forftaer i beïï at faabunt buec hitet» ^Ji öbor tiï jSftaï et gamïc
ft6cöe xxhtl öeen/ JFwflïeftïoer og anbet faabnnt Uimperie meer? %
feer jo bat et buer intet/ og fianb icfte öeïftrebe» Mtxi fcbaant firu*

ne i forbi i bilbe intet af (^ub. ï^anber bent allene fom gior eber j^el^"

Jireeb naar i ere fiwge/ og at \ fiafUc nering/ bat ïiammer aïtfaiii

Nn we»

'11'

W
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fchaamt; want wy weten genpeg, waarop zich die leugenaars ver-

laten. Zie! de grote God in den Hemel wil nu niet , dat gy to-

veren zoudt ; maar zal zeer vertoornt op u worden. Hy wil nop;

minder dat gy de Jngekut en leugenaars geloven zoudt. Maar
wanneer ^ uw levensbeftaan behouden wilt of zwak zyt, zo zult

gy enkel God alleen aanbidden , want hy kan en zal u uw bcllaan

en gezondheid geven. Vertrouwt daarom op hem, bemint hem en
roept hem aan. Indien gy dit niet doed , zal hy u uw levens on-

dernoud niet geven , en wanneer gy eens ilerft ^ u by den Duivel in

de hel werpen. Toont dat gy eenmaal verflandig geworden zyt , en
werpt zulk onnut tuig van u weg; maar betrouwt alleen op God.
Want in geval gy niet af'aat van toveren, zo zullen wy u ter)

laatften dood flaan, en u uiLrocycn van de Aarde, dew^^l God ons
bevolen heeft , zodanige Ansekut ' en leugenaars te doden. Waar
wil het mtt zulke dwaze menlchen heen, die hun vertrouwen niet

op God hunnen Schepper ftellen , maar pp den Duivel , die hen py-
fligen zal in de Helle.

'Groenlandfch.

§. 10.

Killac funarfomic Nelloeufo , tave atlenit ajorClut pijfaraufe. j^n-

rboacbmut opperrarafe , Jfumaardfe qjunphfk tameitunic pekartüt kaitjix-

faput nekichjanic pekait J'aput. ^illackarrufe , nellyjjingi kalloacpife an-

goacb ajutorfovocb , kefcich uttokarfuacb lingmijjit Ijegei , kuckei , taniai-

funk atlemigto fucbfet ajormete, kaitjonec ajoaraut. Taimale pijfaraufe,
killac, fenarfoe nello cufino. Tauna ajunguac kaitfoardngeufe nekicb fa
karangeufe. Gudimit kifjiet piffaraut. Angekuslo feigto torfuit opper rara-
ie nellongilak lodcpife ajuput faaogme kdvome tuogijjaringilet tdve teckou

ojungilacput feiglometa taajaranget tongijfarmt, tave okaluaraut , Ton-
garfumut okaluppa^t, kiïlacmut pyout , nellongilacput feiglotórfuit. Ait-
tal Gud nallegarjuacb pQuna exigJiatorfmcb manna tongackungildje nin-

gackennodfe. Angekutmutlo oppeckwngildfe feiglokangeta, ajorcbommeta\
nokichjanic pekangifaraugeufe ^ nepacJjJimarangeufe Gudimut kiffiet tuch-

Jiejfuje, Tauna ajungilac nekichfanic tynnyjfoafe nepacbjimardngeufs kat-

jïffoafe operrufe negkdtiea, Tamaimkufe npkicbfénic tynniJJingUaJe toc-

koife Tqttgar/umut egijjoafe, A^taute ! ^iUackarniareitfe ajor&ut egiekit ,

Gudimut kifftane opperreutfe. Tongiaviuc fnrarigikufe kefa tockys fodrft,

Nundmit nungijfoqfe Gud innemmetigut Angekut Tofigarfutlo tockokul-

liiit. Sucbfacka innuit tamaitut fülacmngifut , Gudfenarfomc oppingi-

füt Tongarjümutlö kifftane opperraraut , tauna ignanuöyffóafe.

Nn 2
'
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Letter E.

GENESIS,
Gapittel I.

V. I.

SivHlamic Gudfenod Killac Nunalo.
?M.'

V. 2.

Nunatog erovarcbt pinneitfoarfuacb ta'dtorfovocb imac kolldne. Tiv^

Gudib Anarfab ringovocb imac kolane.

V. 3.

Guditog ókarpoc : Kamareit tave kaumapoc.
V. 4.

Gud tekod kdvoch ajungifórfuvocb Guditog kdvocb tadmit auvixapd,

V. 5-

Guditog kdmcb aitferpd ulloch tadcblo aitferpd Unmacb tdve unnupos

kaulupoclo ullocb Siurlecb.

V. 6.

Gud ókarpoc dmma: immdne teffilarlè (dat is uittrekken} ermit auvi-

killuo.

V. 7.

Tdve Gud fenoa tejjiliacb immdne , auvigdpoek itndc, tejjiliacb attdncj

itnmdmit tejfiliacb kolane ^ tave tameipoc.

V. 8.

Guditog aitferpd tejjiliacb, Killac, tdve unnupöc kau lapoclo, ullocb'

aipa.

V. 9.

Gud ókarpoc dmma. Ermit killac attdne attaujimut ekittarlit (dat is,

op enen hoop verzamelt worden} pennantoc nuiackulluo tdve tdmeijfoc.

V. 10.

Guditog pennaBocb aitferpd Nuna, kaufocbfocb aitferpd imac^ Guditog

teckod ajungifórfuvocb.

V. II.

Gud ókarpoc dmma iguit opiitlo Nunamit aglirlit , tdve tameicpoc (dat

zaat geven kan en vruchten dragen na zynen aart enz. moet over-

geflagen worden , dewyl ik tot nog toe gene woorden weet , hoe

zulks uit te drukken.) ^ ; ' •

V. Ï2.

Nuna mittog iguit opiitlo uvigicb agliaStoput, Guditog teckod ajungi-

fórfuvocb,

f. ï%
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V. 13.

; Unnupa kaulapoclo ullocb pingajuvd. '
". -

i

V. 14.

Gud ókarpoc dmma : Killacme kiblarlit , ullocb imnuamit aurocblo

ikiochmit auvixilluit (word dus vertaalt : 'er werd licht aan den He-
mel , om een onderfcheid te maken tuflchen dag en nacht, zomer
en winter ; anderzints kan ik zulks niet uitdrukken.)

V. 15,

: Kiblakülluit killacme , Nuna muttog kaumdkulluit ^ tdve tdmeipoc.

V. 16.

Gudfenod kiblurfuit marluc, kiblarfocb angeforfuach Hblakulluo ullU'

me , kiblarfoc mickekd. Kiblakulluit) unmiacbmè ullucrejitló.

V. 17.

Cuditog killiacme ererdtepei Nunamut kaumakulluit.

V. 18.

Kiblakalluit ullukut unukatlo , auvixilluit tog kavocb taamit Cuditog,

leckod ajungijbrjüvocb^

V. 19^
Tave unnucpocb kaulapoclo ulkc Jijfemd..

V. 20.

Gud ókarpoc dmma : immdne umarfut amerleforfuangurlit , TingmiJJilh
Nunab Kolldne , Killac attdne,

V. 21.

Gud fenod arbacfuit umarfutlo amarlekaut immdne tingmirjitlo , Gud
.teckod ejungiforfwüocb.

V. 22.

Guditog veljigniei, okarpigeitog , amatleforfmngaritfe immdne ting'

mirjitlo amarlejorjuangaritje Nunamé.
V. 23.

. Tave unnupQC Kaulapoclo y ullocb tellimdb.

V. 24.

Gud ókarpoc dmma: Nerfutit amarlekaut] Nunameélit umarjüt atlemi*

clo té-ve tdmeipoc.

V. 25.

Guditog fenod nerfutit nunamé Umarfutlo uvigicb mimame (dat is

:

allerhande levende dieren op aarde) Guditog teckod ajungi/órfu'
vocb.

V. 26,

Gui ókarpoc dmma: Seniagtatd innucbmic Vagut arfignic , nattigak
ülltio aulifauketmut immdne , Tingmirfitmutlo nerfutitmutlo umarjut-
mutlo tomarmic nunamé.
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V. 27.

Guditog fenoa innucb, Gud ajjfingamic , Augut attaufe agnab attauft

fenei.

V. 28.

Guditog veljigniei okalybbieitog ^ amarleforfuangaritfe Nuname aulifau*

htmut, immdne Tingmirfimutlo, Killac attanef nejfutit mutlo tomarmic
nuname nalligaritjiicb.

y. 29.

Gud ókarpoc dmma: Aitta iguit opiitlo namaStut tynlarfe, mimacfarfe
(dat is: alle kruiden en gewaflen waar van men eten kan. Het ove-
rige kan ik noch niet uitdi-ukken.)

V. 30.

Nejfutit tomarmic nuname tin^mirfitlo killac attdne atlemiclo umarfut
nuname iguit mamangifut (dat ls : gras 't geen van de menfchen niet

gegeten kan worden} tyniacka tdve tdmeipoc,

v. 31.

Guditog tomarmic fenijfei ieckoei, aitta ^ tomafe ajungiforfuaput ^ tó-

ve unnupoc kaulopoclo ulloch arborec,

Letter F.

De Boodfchap van den Engel aan Maria,

Luc. I. • 26 en volgende.

Kaumet arhoneugamet , Gud Engelip Gabriel ornickod, Gdlilcea Na-
zaretnut niviacbfeijiafnut Jofepb David illoanit uviacbfarrolid. Niviacb^

feijiab acka Maria. Engelip Mariamut ijarpoe okarbiatog. Aitta Gud
7iallegarfuacb paumna ittigneépoc Agnanit ajimgijj^jjootit. ("Dat is:

gy zult heerlyk worden boven andere Vrouwen) Teckoamiucb tup-

pakau okaujia exiga immenut ifumavocb: Okahtêia tauna konnoepd. Ta*
ve Engelip okarbia immenna : tuppakinecb Gud akfut neglikangatit (dat
is : God bemind u zeer) Aitta , nanongyffoólit niangamic ernijfoó^

tit, aitjiiïoaet Jefus , tauna angitlijjoocb Gudib niangatog aitfijfovoch.

Gud naUegarfuangiffokod Jacob , kittongeinut igifdliome. Tauna nolle-

garjuo'nic ijua Kaifiugulacb, Tdve Maria Engelip okarhia ; Kanmc
pijjonuga uvia kanginnamd Ackyd okarbiatog Gudib Anarfab tarreijfod-

tit. Tdve tauma eruit ajungifocb (uw heerlyke Zoon} Gudib Nianga
aitfiffoocL Aitta Elifabettog illoèt agnakoechjeijia , nartuvoglocb Angu-
mie tackama kaumet arbonengopoé nartuvocb nartungifoch unaraet. Gud
tomarmic ajorjingimet. Tdve Maria ókarpoc : Gud kibgaragma okagoit

tiimaikille Èngeltp tdve kimacpd.

BLAD-



BLADWYZER
Der voornaamfte

K E N.

A.

Aardbevingen in Yfland*

Bladz. ƒ
Aardbranden in Yfland. 8
Aardvruchten ontbreken in Ys-

land. 23
» wat foorten in Groen-

land waflen. 138
Amber (zwart) in Yfland. 17

waar te vinden. 180
Amiantbergen (Groenlandfche en

Syberifcnej 139
Arenden zyn menigvuldig in Vs-

land. 33. 34.

B.

jDaUnüJ, 168
**^ Beren komen fomtyds in het

voorjaar aan Yfland met het Ys
aandryven. 25

Ber?en (vele vuurbrakende) in

Vijand. 8
rr«^ :v;ril in Yfland. 17
b j'jiO' nen zyn in Yfland. 33 :

Berè,'^i ripcnootfchap , waarom we-
der opgeheven. 131

Betalingen, hoe door de Denen
aan de. Vflanders gefchiedcn.

108
Bevergeil word door de viflchen

gefcnuuwt. • 20
Bloed word door de viflchen ge-

fchuuwi,

.

79

Bomen weinig in Yfland. 21
Boter, hoe door de Yflanders toe-

bereid word. 32
Branding , die het water boven

het oppervlak der Zee doet fty-

gen. 133
Bronnen (warme) in Yfland. '13

« ia Groenland.

143
Brood ontbreekt in Yfland. 23. 99

' in plaats van 't zelve ge-
bruiken de YflandersStokviicb. -

Bruinvifch in Yfland. 83— ' in Groenland. 19Ï
Bj gelovigheid der Yflanders op

het zien van de Geyervogeu-
40

Byzonnen in Yfland. 93 ,

in Groenland» ^ 13*8

C.

Cachelot of Cazelot. 175 eiï^

volgende.

D.

Denen (de) hebben den handel

alleen op Yfland. 109

Dieren in Yfland, 25 en volgende.
I Groenland. 14

3(wilde) worden in Yflan

niet gevonden. 25

Doden worden door de Groen-
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BLADWYZER.
H. K.

Hamburgers hebben voortyds
op Yfland handel gedreven.

IIO
Handel der Groenlanders. 22T
Handwerken, gene in Groenlandf.

223
Hangvifch. 69. 72.

Haring, berichten van denzelven
en zyne vangll. 43

Havikken zyn menigvuldig in Ys-

land. . 33, 34
Hayvilch. 85
Hecla (.Berg) in Yfland. 10
Heilbot. ^6
Honden en Katten heeft men in

ra Yfland. 33
heeft men mede in Groen-

land. 145
Hoornen , redenen waarom zy

het Rundvee in Yfland ontbre-

ken , daar de Schapen 'er me-
de voorzien zyn. 28

Huwelyken der Yflanders. 1 14
I I Groenlanders. 211

ƒ•

Jaargetyden, alleen twe inYs-
land. 93

Tagt der Groenlanders. 222

Jeugt , hoe in Yfland opgevoed
word. 1 13

Infeden , die in Yfland gevonden
worden. 88

Inkomften van den koning van
Denmarken in Yfland. 1 15

lupiter Vifch. iC6

Kabeljauw , berichten van den-
zelven. 60— hoe door de Yflan-

ders gevangen word. 66
Kalk word door de Viflchcn ge-

fchuuwt. 20
Katten en Honden heeft men in

Yfland. 33
worden geheel niet ih

Groenland gevonden. 146
Kerken in Yfland. 112
Kinderen, hunne opvoeding in Ys-

land. 96
II Groen-

land. 212
Kleding der Yflanders. 100

' —— Groenlanders. 204
Klipvifch. 72
Knobbelvifch. 169
Konden en Wetenfchappen in

Groenland onbekent. 223
Koolvifch. 75
Koorn ontbreekt in Yfland. 23
Koude , de grootfl:e eerfl: in April

in Yfland. 93
Krankheden weinig in Yfland. 96—— der Groenlanders en

derzelver genezing. 201
Kriflal (Yflandfch; 16
Kruiden., heilzaam in Yfland. 2a.

L.

'abberdaan..

Landgevogelt in Yfland.
Lenge in Yfland.
Lommen in Yfland.
Luchtftreek in Yfland.

' • ! '^ Groenland.
Oq

71

33
71

39
95
Ï35
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BLADWYZER.

\\

M=
M.

lakreel. 78
Mallemuk (befchryving van een

levende) 149
Marmer zoude in Yfland te vin-

den zyn. IJ
Maten zyn in Yfland op den ham-

burgfchen voet geftelt. 1 10
Meir Cdriemaal 's jaars ontbran-
dend) 10

Melk, de voomaamfle artzeny der
Yflanders. 32

Mineralen in Yfland. 17——— Groenland. 142
Muizen fterven op het kerkhof
van het kloofter Widoe, .88

Muziek der Groenlanders. 227
waarom de menfchen de-

zelve natuurlyker wyze bemin-
nen. 22öindenoot.

N.

9(af&i»af. 169
Neften der Watervogels in Ys-

land wonderlyk voorzigtig ge-

40
90
138
ont-

91
en 164

plaatft.

Noorderlicht in Yfland.
' Groenland.
*— van waar het

ftaat.

Noordkaper. 47- 79.

O.

Ongediert is in Yfland weinig

,

en waarin het beflaat, 88
OflTen en Koeyen zyn in Yfland

klein en zonder hoornen. 31

P.

aalvifch. j6g
Paarden en hunnen kommerlyken

toclland in Yfland. 26
Pluimgediert (tam) heeft men

weinig in Ylland. 33
Potvifch. 190
Predikanten in Yfland hun laak-

baar gedrag. 112
Puimfteen. 17
Putskop. 190

R.

Raf, waar van dezelve gemaakt
word. 77

Ravens zyn menigvuldig in Ys-
land. 33. 30

Rechten in Yfland. 116— ^ene in Croenland. 233
Regering m Yfland. 1 15

gene in Groenland. 233
Rekel, waar van dezelve gemaakt
word. 77

Religie^ die in Yfland gedoogt
word. III

- hai-e toeftand in Yfland.

III
Robben. 197
Roofvogels,onbefchryfFelyke me-

nigte in Yfland. 33
Rothfchaar. 70

S.

Calpeter veel in Yfland, 6^ Schapen,hunnen kommerlyken
toeftand in Yfland. 26

Schelvifch. 73
Slangen waarom gene in Yfland

zyn. 87
Snippen zyn in Yfland. 33

Spe-



Spelen en vermaken der Yflan-

ders. 114
» Groen-

landers. 227
Sperma Ceti, waar te vinden. 178
Spyzen der Yflanders, en hoe zy
dezelve toebereiden. 97—— GroenlanderSj en der-

zelvcr toebereiding. . 213
StaakvifCh. 169
Sterren, enigen den Groenlande-

ren bekent. 224
Stokvifch. 66
Straat Davis inboorlingen hunne

geftalte en lighaams geflcltenis.

200
* kunft, omkrankbed^n te

genezen. 201
taal. 202
kleding. 204
woningen* v 207
verlovingen* zog

II huwelyken. 211

T

\ralken zyn menigvuldig in Ys-
land. ° 33. 34

hoe gevangen, vervoerd
en gevoed worden. 35

Q^itil]im in Groenland. 142
Veefiagcing der Yflanders. 32
Verpachting en verhuring der Ha-
vens in Ylland. 1 15

Vinvifch. 165
Viflchen in Groenland. 155
Vifchtyd in Yfland , wanneer be-

gint. 66
opvoeding hunner kin- Vogelen in Yfland. 33

212 Groenland. 14Ö
fpyzen en derzelver toe- Voffen in Ylland. 25

bereiding. 213 Vuurbrakende bergen in Yfland. 8
Vyvers (warme_) in Yfland.

' ' W. •;

YV/achtelen zyn in Yfland. 33^^ Wagenfchot beduiding van
dat woord. 104 in de noot.

W^alrus. 194
Walvifch. 78
lil I

"

. waarin van andere vis-

fchen te ondei-fcheiicn. 157
onderfcheidcn foorten

en andere narichten van dien

vilch. 158
Walvifchbaardcn. 81
-" fpek. 82
Oo 2 Wal-

deren.

drank. •
' 214— handtering. 215

I vifchgereedfchappen. 215
— vaartuigen tot de vifch-

vangfl:. 217
Walvisvangft 221
Jagtgereedichappen,222

T.

raan , taalkundige aanmerking
over dat woord (in de nootj

82
foorten van het zelve. 82.

dient in plaats van talk

138
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BLADWYZER.
WalviTchtraan. 82
Walvifchdoder^ 194.

Walvifchvangft , hoe de Groen-
landers dezelve verrichten. 221

w waarom de Hol-
landers daarin beter flagen dan
de Denen. 129

Waren , die in Yfland uit en in-

gevoert worden. 109
Watervogels in Yfland. 37
" — weten hunne neftèn
wonder voorzichtig teplaatfen.

40
Weekfteen in Groenland. 142
Wetten in Ylland. iiö
' gene in Groenland. 233
Winden, gefteltenis op Yfland. 93
Witvifch. 189
Woningen] der Yflanders. loi
• Groenlanders. 207
Wyting. ;- 73^

"V^s, hoe lang het in Groenrand
- duurt. 1.36

Ysdeeltjens vervullende lucht ge-

lyk een nevel, in de noot 136
Yfland is vol klippen. 3

zonder gebaande wegen.. 4
niet volkryk. 5
aardbevingen onderhevig.

S
vol zwavel en falpeter. 6— zeer gezond voor de in-

boorlingen. 9S
heeft goede weiden en gras.

22
gezonde kruiden. 22.

Yflanders hunne gemoeds gefl:el-

tenis. 102
I I Ml lighaams geflel-

tenis. 9S
handtering. 104

Yflanders hunne zucht tot lïun ei-

gen vaderland. 103~ Veehoedery. 105
I — arbeid. loö

I —— koophandel. 107
I ' hoe hunne kinderen op-
voeden. 90. 113

I II — Vifchboten
maken. 104

houden hunne rekenin--

gen in viflchen. 108
Yflands ligging en grote* 3

Zaagvifch of Zwaartvifch. 85
Zeebullen'. 87

Zeegewaflen in Yfland. 24
Zeehonden. 85. 197

I ftrekken den inwoonde-
ren van de Straat Davis tot

158.

87
24
87
83-

groot nut...

Zeekoeyen. • _

Zeeneftel, ; . , ,., .
-

Zeedieren.
Zeevarkeni
Zeewater zouter by Yfland , dfïi

lager in de Noort-zee en waar-
om. '

*

94
Zon, wanneer zy in Yfland niet

ondergaat. 89—— fchynt zowel in den zomer
sils in den winter in Groenland.

137
Zout word in Yfland niet overal

gevonden. 21

Zwaartvifch of Zaagvifch. 8ö———— der Groenlanders.. 192
Zwavel veel in Yfland. 6. 19
n « word door de viflTchen

gefchuuwt. 20

Zwynen ontbreken in Yfland. 33.

F I N I S..
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103
hoedery. 105
id. 106
)handel. 107
kinderen op-

96. 113
Vifchboten

104
Qne rckenin--

108

Kc. 3

ld.

irtvifch. 86

87
24

85. 197
!n inwoonde-
at Davis tot

-. 87

. 87

yfland , dr

h

zee en waar-

94
i Yfland niet

89
n den zomer
n Groenland.

137
l niet overal

21

'vifch. 8ö
anders.. 192

ld. 6. 19
• de viflchen

VERBETERINGEN
Wegens de

BESCHRYVING
Van het Groot Eyland

Y S L A N D,
Befchreven

Door den Heer

JOHAN ANDERSON.
Opgemaakt in een tweejarig verblyf

op dat Eyland,

Door den Heer

NIELS HORREBOW.

ril

r;
!.

in Yfland. 33, >
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DE BOEKVERKOPER
AAN DEN

E E R.

VOor ontrent vyf jaaren gaf ik de BESCHRYVING
van YSLAND , GROüNLAND en de STRAAT

DA VIS, door den geleerden Heer ANDERSON ontwor-
pen en in het Nederduitfch vertaald, in 't lichteen bad het

genoegen te zien, dat dezelve door het publiek geenzins

ongunftig ontfangen wierdt. Tot da' werk hadt die Heer
gene geringe moeite en oplettenheid befteet , en alles teza-

men gegaart , wat enigzins ter bereiking van zyn oogmerk
konde dienen. Zyne naardigheid en weetluft hadden herïi

in 't gecti hem hier en daar ontbreken mogt,de toevlucht

doen nemen tot anderen , wier berichten hem ook eniger-

mate in ilaat (lelden , dat gebrekkige te vervullen. Ten
aanzien van Ysland bediende hy zich inzonderheid van het

onderricht van zodanige Schippers en Onder-kooplieden

,

die dat £iland jaarlyks bevaren en 'erop gehandelt hadden.
Doch, gelyk het genieenlyk gaat, bleef dat onderricht

geenzins van feilen en misgrepen bevryd ; maar die lieden

zich vergiflènde, deden ook dien Heer enige feilen begaan,
en hem zaken te boek (lellen , welke zy met een verkeerd
oog befchouwt hadden, ofdie hun door gene te kundige Ys-
landers verhaalt waren. Dit bewoog den Heer NiELS
HORREBOIV^ die door een tweejarig verblyf op het ge-
melde Eiland eén' meerdere kundigheid van dat land, de
lucht, de inwoonders en van hunne bedryven verkregen
hadt, de pen in de hand te vatten, en een' zekerer BE-
SCHRYVING van YSLAND te ontwerpen, waar in hy
de misvattingen van den Heer Jnderfon dermate verbeter-

de, dat door zynen arbeid,gevoegd by dien van denlaatft-

genoemden Heer, het publiek de volledigfte berichten van
dat £il8nd verkreeg. Dat werk, allereerd door hem inde
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Deenfche ttle befchreven , werdt welhttft op hoog bevel

Tan den thtns regerenden Koning van Denmarken ook in

de Hooeduitfche en Franfche talen vertolkt, en my federt

door geleerde en kundige lieden zo zeer aangeprezen , dat

ik gene bedenkiykheid maakte, het mede m net Neder-
duitich te doen vertalen, opdat onze landsgenoten niet

beroofd zouden blyven van een 'werk , dat behalven de

goedkeuring van zyne Deenfche Maje(leit, insgelyks die

van vele Geleerden verworven hadt, en waarmede ik ook
inzonderheid de bezitters van het werk van den Heer jfti'

dirfon geen geringen diend dacht te doen, vermits hun
hier door met een^ opheldering en verbetering van dat

werk tefiens een* volleaige Befcbryving van Tsland in handen

felevert wordt, en zy door die beide werken alles ver-

rygen, wat hunne weetluft deswegens zoude konnen
verlangen of hunne begeerte voldoen* By zo verre ik

hierin myn doelwit bereike , zal het my aangenaam we«
zen, het publiek hier mede van nut geweeil tezyn.

VOOR-
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VOORRED E;

VANDEN

S C H R Y V E R.

naam we<
Ffchoon na Groot- Brittannien, *t geen de bei-

de Koningryken Ëngjland en Schotland in

zich bevat, Ysland het grootfte Eiland in

Europa en derhalven ook het grootfte Land
is , 't geen wel verdient dat men daarvan

enig naricht heeft , is echter geen land waar van men
minder met zekerheid weet. De Yslanders waren zo vly-

tig als eenig Volk in de Waereld , om alles eenvouwig
en oprecht aan te tekenen , wat hun Vaderland federt

zyne ontdekking, die men in den jare 86i en zyne be-

bouwing in den jare 874 ftelt , wedervaren is , zo daÊ

het te wenfchen ware , dat men uit hunne narichten

van den beginnen een' aaneengefchakelde Hiftorie van Ys-
land hadt, op dat men een net begrip zoude konnen be-

komen 5 hoe net met een' Republiek in hare geboorte toe-

gaat. Doch hoe oplettende en vlytig de Yslanders in

het aantekenen hunner Hiftorie geweeft mogen zyn , heb-

ben zy zich weinig gelegen laten liggen, om het Publiek

een' volkome Befchryving van hun Land te geven ; want
de kleine TraÖatcn door ATngrimus Jona en Theodorus
jl.... . .; . <..': * ^ ,..'..., :....- i.-Xhor-
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VOORREDE
Thorlacius by forme van twiftredenen uitgegeven , niet

als iets volledigs aangemerkt konnen worden , offchoon

2y anderzins zeer wel gefchreven zyn, waarom men het

den Vreemdelingen heeft overgelaten dien arbeid op zich

te nemen, welken de inwoonders des Lands zeiven het

beft zouden hebben konnen verrichten , vermits het voor
een vreemdeling geen' geringe zaak is, een' volkome Be-
fchryving te geven van een zo groot Land, 't geen tef-

fens van wonderbare dingen in de Natuur vol is: ja zelfs

is het voor een Vreemdeling t'enemaal onmooglyk, wan-
neer hy zich niet enigen tyd in het Land opgehouden

,

de taal geleert en zich benaarftigt heeft , om van alle

dingen een' genoegzame kundigheid te verkrygen. Hoe
zwaar die zaak echter is , heeft men nochtans onder de
vreemdelingen de zodanigen gevonden , die in ftaat meen-
den te zyn, een' Befchryving van het Land te geven. E-
nigen van dezen zyn flegts een korten tyd in het land en tef-

fens met ^en' Befchryving van het zelve gereed geweeft.

Anderen hebben het Land niet eens gezien , maar van de
lieden , die op Ysland varen , allerlei berichten by een
verzamelt , v/aaraan zy geloof gaven en derhalven hun-
ne P.^fehryving daarop grondeden. Van dien eerften aart

was ae bekende Blefkenius, die een korten tyd opeen
HoÜandlch Schip onder Ysland lag en mooglyk wel eens

aan ?and ging, doch de taal geheel niet verftondt, en ech-

ter na zyne terug komft een klein gefchrift van Ysland
uitgaf, zo fchaamteloos en tot verklyning van de ere der

>Jatie ftrekkende, als het doorgaans onrecht en onwaar-
achtig is , waarom de geleerde Arngrimus Jona hem ia

een byzonder tradaat onder den titel van Anatome Blefke-

«/Vw/^i beantwoord en wederlegt heeft.

Van de tweede foort is de geleerde en beroemde Heer
Johan Anderfbn, in leven eerfte Burgermeefter der Stad

Hamburg, die, gelyk hy in ^yne Voorrede zelf zegt:

n verfcheide Schippers en Onderkooplieden , die met
^ Flack-

ii,
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Fltckvifch, Traan en diergelyken naar Gluckftadt ko-
men, by zich ontboden , en hun zo door veel ivra-

gen , dan door het vertonen van verfcheide Naturalia
uit zyn voorraad bewogen hadt, dat zy hem ^

-at zy van
den natuurlyken en politiken toeftand van H--^ Kiland
wiften en hun zelven uit eige bevinding van de han-
tering en handel bekent was, naauwkeurig en omftan-

dig verhaalden, 't Geen hy nu dus van hun te weien
kwam en hem voorts van Ysland zeker bekent was,
hadt hy opgetekentj zyne berichten van dat Eiland ver-

volgens in orde gebragt , en dezelve een ieder in de
handen gegeven". Hier uit ziet men, op wat gronden

die Heer zyne Berichten gebouwt heeft , en dat die wak-
kere en voorname Man geenzins willens was , het Publiek

een onvoordeelig begrip van het Land en de Natie te ge-

ven, maar ter nederftelde 't geen hy waarachtig geloofde

te zyn. Als een verftandig en weetgierig Man trachtede

hy en beyverde zich „ om van dit grote en in veelerlei

„ opzichten merkwaerdig Eiland , in plaats van de ver»

^ minkte, gebrekkige, verouderde en met talloze grove

yt verdichtfelen bedorven berichten , waar mede men zich

„ tot nu toe hadt moeten behelpen, iets nieuwer, gewich-

„ tiger, volkomener en grondiger in 't daglicht te fteN

„ len". Dus fchryft hy zelf in de Voorrede , maar wift

niet, dathy, om de begeerde ware kundigheid van het
Land te verkrygen , zich tot de onrechte Perfonen wend-
de j weshalven die verdichtfelen en verouderde onware
vertellingen van het Land alleen vermeerdert , de prys-

waarde oogmerken van den Schryver verydelt , en het
publiek misleid is.

Wanneer men al eens toeftaan konde , dat onder de
Schippers, Onder -Kooplieden en diergelyke perfonen,
van welken wylen de Heer Burgermeefter Anderfon zyne
berichten ontfangen hadt, enigen geweeft mogten zyn,
die verfands genoeg hadden , om van den natuurlyken en
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politieken toeftand van Ysland te oordeelen , zo gehengt

hun ampt en bezigheid niet, noch geeft hun gene gelegen-

heid, iets beftipts en voldoenends daar van te vernemen.

Zy leggen in een' Haven aan de een' of andere zyde van

bet Land. Van hunne komft tot dat zy weder afzeilen

,

hebben zy genoeg te doen , de een met den Koophandel

en de ander met het uit- en inladen der Koopmanfchap-
pen; weshalven zy gewis geen tyd overig hebben, om den

toeüand van het Land naar te vorflchen. Even zo weinig

konnen zy van de hanteering en handel der inwoonders

iets van belang weten ; want wanneer de Schepen van de
Compagnie in Ysland zyn, hebben de Yslanders niets an-

ders te doen, dan hun hooi in te zamelen. De Viflèry

gefchiedt dan niet veel , vermits de Vifch in dien tyd niet

wel gedroogt kan worden. Voorts beftaat de voornaam-

fte bezigheid der inwoonders alsdan in den handel met de
Kooplieden, waarom zy gewoon zyn, zich op te hou-
den ter plaatfe, alwaar die handel gedreven wordt. Van
de gefteltenis der Lucht ten aanzien van warmte en koude
konnen de Schippers en Kooplieden even zo weinig oor-

deelen ; want die naar Glukftadt varen, bevinden zich maar
alleen des zomers in Ysland. Heeft dusdanigeenPerfoon
dan bericht, dat het aldaar zo warm was, dat men byna
paakt moeftgaan, zo vermoede ik, dat hy juift dien dag
vele Viflchen zou hebben moeten wegen en aan boord
brengen. Heeft een Koopman gedurende den winter in

Ysland gelegen, 't geen by wylen uit noodzaaklykheid
door geledc.i fchade atn zyn Schip heeft konnen gefchie-

den, zulks hy niet w^der vertrekken konde, zal hy denk-
lyk uit geemlykheid en weerzin alles (lechter en elendiger

aangezien hebben, cian het wezentlyk was.

Hier uit blykt nn., hoe verre zich de bevinding van die

lieden uitftrekt en hoe gering dezelve is. Echter is niet

te twyffelen, dat zy zich daarop beroepen zullen hebben

,

toen zy de ere genoten, door den eerften Burgermeefter

A. ' van
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van Hamburg verzogt en van hem zeer wel ontfangen te

worden. Zy hebben het voor het geringde gedeelte van

hun plicht gehouden , dien voornamen en geleerden Man
alles ce verhalen, 't geen zy volgens de aanleiding zyner

vragen merkten, dat hy weten wilde, en voor geen zo
onverftandigen en onachtzamen aangezien willen worden

,

als of zy van alle de dingen in 't Land geen naricht kon-

den geven, byzonder nadien zy vermoedelyk dikwils al-

daar geweeft waren. Dus hebben zy zich op hunne eige

bevinding beroepen en zo wel verhaalt 't geen zy niet

wiften , als 't geen zy wiften.

't Is dan gefchiedt , dat wylen de Heer Burgermeefter
Anderfon , geenzins twyffelende aan de onwederfpreekly-
ke waarheid en oprechtheid der hem gegeven berichten ,

vermits zy hem van lieden ter hand kwamen, die jaarlyks

gewoon waren naar Ysland te varen, en alles uit de eer-

Ite hand en eige bevinding waanden te hebben , zyne Be-
fchryviiig van Ysland ontworpen heeft j en nadien hem
bekend was, dat het publiek weinig of gantfch gene kun-
digheid van dat zoverre afgelegen land hadt, wilde hy zyn
gefchrift ten diende van het publiek gemeen maken , wel-
ke goede mening zyne erven vervulden , toen zy zyn Boek
in druk gaven.

Vervolgens werdt dat gefchrift uit het Hoogduitfch ook
in het Deenfch vertaalt en in die beide talen met groot
genoegen gelezen, vermits men vertrouwde, daarin een
volkomen en zeker bericht van het Land te zullen vin-
den; doch zo onwederfpreeklyk het is, dat in 't ge leide
gefchrift vele geleerde en fchrandere Aanmerkingt.i ge-
vonden worden, die hunnen Auteur waardig zyn, zo ze-
ker is het ook , dat de berichten , waarop de Schryvc
zich gegrond heeft , niet alle met de waarheid ove en
ftemmen.
Op dat dan het publiek in deze zeker geftelt en het

Land verantwoord worde tegens deze en gene befchuldi-
- gin-
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gingen , welke men tegens het zelve ingebragt heeft ^ heb
ik befloten de tegenwoordige Befchryving te ontwerpen

,

waarin zekere berichten nopens het Land , de lucht , de in-

woonders en hunne handteering gegeven worden. ÏV volg

het ge/chrift van wylen den Heer Burgermeefter Andfïr-

{on Artikel voor Artikel', en toon , waarin die Heer zich

vergift, en hoe alles in der daad gelegen is. By die gele-

genheid heb ik hier en daar mede iets nieuws bygebragt,

waar van de Heer Anderfon geheel niets gefproken heeft.

Voorts fteunt deze myne Befchryving op 't geen ik zelf

gezien en gedurende een tweejarig verblyf aldaar te Lan-
de ondervonden heb. 't Gebeurde aleer ik in *t land

kwam^ hebben my wakkere en geftudeerde Yslanders

verhaalt , die het zelven gezien hadden en *er beter be-

fcheid van wiften , dan de gemene man , van wien een
Schipper ofOnderkoopman zyne berichten zoude hebben
mogen btkomcn.
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OMSTANDIGE BESCHRYVING
VAN

Y S L A N D.
Ermits de Befchryving van Tsïand ydoor den
geleerden Heer 3foban Ander/on , in leven eer-

den Burgermeefter der vrye Keyzerlyke '

K'^ks^zA Hamburg y ontworpen, merendeels

op berichten van Schippers en Kooplieden

fteunt, is het geenzins te verwonderen , dat

hier en daar vele feilen ingeflopen zyn , die

ik door een verkregene kundigheid, gedurende een tweeja-

rig verblyf op dat Eiland, nodig geoordeclt heb te moeien
verbeeteren.

ff. 1.

Het Eiland TsUnd ligt volgens de aanmerkingen, dïe Yslands

ik op het bevel van den Konmg van Denmarken op deHfiS'^g

Koninglyke Hoeve Beszefted^ in het weftelyk gedeelte van ^"srote.

het Eiland geleegen ,
gemaakt heb , op de breette van 64

graden 6 minuten , en uit de aldaar waargenomen Maanver-
duidering kan men befluiten, dat de lengte, te rekenen
van de Londenfche Middaglyn, 25 graden Weftlyker en
dus byna 4 graden Ooftlyker is, dan men tot nu toe gelooft

heeft. Offchoon de lengte en breette van dat Land be-
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zwaarlyk te beftemmen zyn,kanmen echter de lengte veel

zekerder op 120 dan op 70 Deenfche Mylen bepalen, en
wanneer men de Middellengte van het Ootten naar het VVes-

ten neemt op de fmalfte zyde, is de breedftewel niet lan-

ger dan de vermeende 41 Mylen, doch echter op de
meefte plaatfen van het Zuiden naar het Noorden veel

breder, ja zelfs tot 60 Mylen 5 zulks men de Middelbreet-
te van het Land billyk op 50 Deenfche Mylen bepalen kan.

Geftel- ^' ^^' ^" plaats dat het gantfche Eiland aan alle zyden
tenia van door Klippen omgeven en als ingefloten zoude zyn, vint
hetLandmen veeleer merendeels aan het Land een zuiveren grond,

erond ^^ ^^ ^^^ '®^ gcvolglyk ongelyk anders mede gelegen dan
met Noorwegen , alwaar men langs het Land binnen de
Klippenvaren kan , waar tegen Tsland meed ontbloot te-

gens de Zee ligt. Aan deZuidzyde zal men aldaar, buiten de
Vogel-Klippen , niet veel anderen aan het Land vinden

;

doch by net inlopen van de een' of andere Haven, als

^ehcicky Grindevius en B'ófandy ontmoet men naby het

Land Klippen en Banken in Zee, waar voor zich de Zee«
varenden zorgvuldig hoeden moeten. Ook ligt midden
in Hafmfiord^ welke een' der fchoonfte Havens is, die

men wenfchen kan , een' kleine Klip in het inlopen. Dat
het Land voorts omgeven zoude zyn door vele kleine on-

bewoonde Eilandjes, is uiede een vergifling; want wanneer
men een' zekere uitgeftrektheid naar het Wetten 'mBiedie-

jïord buiten voor Dale-Syffil uitzondert, alwaar een' me-
nigte van zodanige groene en weide- ryke Eilandjes lig-

gen , zullen rondom dat grote Land niet veel meer dan
om het kle?ne Eiland Zeeland gevonden worden. Betref-

fende de inwendige gefchapenheid van het Land, is het

vrel niet te lochenen, dat in Yshnd zo wel als iii Noorwe-
gen vele grote Bergen gevonden worden , die Jaar uit Jaar

in met Sneeuw en Ys bedekt zyn 5 doch het is niet min-
der een' waarheki, dat die Bergen zo üeil niet konnen
wezen , dat men ze niet zoude konnen beklimmen , dewyl
jaarlyks dikmaal grote reizen met vele honderden paarden

over dezelve gefchleden , nadien de meede Inwoonders uit

de
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de Noordlyke declen over die Bergen trekken , om huntien

Wintervoorraad aan gedroogde Viflchen uit de Zuid-en

Weülyke deelen te halen: ja zelfs vindt men boven op
die Bergen niet zelden vlaktens en cffenheden, die 3 of

4 mylen en noch groter zyn, alwaar hier en daar fchone

Weiden, vele Vifchryke Meren en Wateren, en ook enige

Zandgrond gevonden worden. Voorts 7yn de meefte Ber-

gen vruchtbaar in gras en niet verbrand, gelyk de Heer
jinderfon meent ^ offchoon wel enigen van de laatfte foort

gevonden worden.

J. III. Sedert het Jaar 1730 is in Tj/fr»^ geen Brand in Hoe

de Aarde, of in een Vuurbraketiden Berg befpeurt, en na-JJJJ^J'^

dien zulks zelden gefchied , en die Brand alleen een klein ^eizea

iluk gronds aantad , is het zeker , dat de reizen daar door kan.

niet verhindert of belemmert worden , dan maar alleen

voor een korten tyd en op weinige plaatfen. Rotsbreuken
gefchieden 'er nu ofdan, gelyk in andere Bergachtige Lan-
den, en worden de Wegen als dan weder goedig opge-

ruimt. 't Is waar, dat geen' Wagen of Karren in \ Land
gebruikt , maar alles te Paard vervoert wordt ^ doch nret«

temin kan men alomme gemaklyk ryden, en behoeft men
niet te voet te gaan.

§. IV. De Hoofdoorzaak, waarom het Land niet zeer HoedaJ

Volkryk is, moet toegefchreven worden aan de zogenaamde
J^ê

het

zwarte dood, die in het laatft van de veertiende EeuwJjJJind
^

dat Land zowel als vele andere trof, als wanneer de Men- is,

fchen is Tsland byna alle uitftierven , zulks niemand die
zware plage heeft konnen befchryvcn. De meeden der
noch overig geblevenen reddeden zich op de Rotsbcrgen

,

alwaar zy gezond bleven, en nadien Denmarken door die
zelfde Peft mede een groot getal Inwoonderen verloor,
en het derhalven gene Menfchen tot het weder bevolken
van Ysland oBtbeeren konde, hebben echter de weinige
overgeblevene Inwoonders het Land wederzo zeer bevolkt

,

dat thans meer dan 80000 Zielen aldaar ffetelt worden. Be-
halven die zogenaamde zwarte dood hebben ook enige
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malen zware krankheden op Kr/dw^ gewoed : dus in de Ja-

ren 1697, 1Ö98 en 1699 vele Menfchen van hongerllier-

ven. In den Jare 1707 rukten de K-inderpokjes, met wel-

ke een* foort van Peft gepaart ging , meer dan 20000
Menfchen in het graf, en enigen tyd 'er na overleden ve-

len aan de gewone Kinderpokjes. 6y die oorzaken, waar-

om het Land niet zodanig, als wel anders zyn konde, ver-

meerdert is , zouden noch verfciieide anderen gevoegt kon-
nen worden^ doch zulks is geenzins aan de gefteltenis van
het Aardryk of de Lucht toe te fchry ven. Hoe weinig het

Land ook bebouwd mag zyn, liggen nochtans meer dan
32 mylen diep in het Land bevolkte plaatfèn. Naby de
22 Havens rondom Tsland zyn loutere Kooplieden, gelyk

dezelve genoemt en befchreven worden, alwaar de Koop-
lieden van de Compagnie met de Inwoonders van het Land
handel dryven, en daar tegen vind men, omzotefpre-
ken ,

gene Dorpen. Doch vermits die zogenaamde Steden
niet overeen komen met het denkbeeld, dat men zich bui-

ten 's Lands daar van zoude konnen vormen , moet ik zeg-

gen, dat dezelve alleen beftaan uit de Huizen der geoólro-

jeerde Tslandfche Compagnie, welke op iedere plaats g of
4 woningen der Kooplieden, Winkels, Keukens en Pak-
huizen zyn , die in Tsland den naam van Steden dragen , of-

fchoon hier in ongelyk aan de Steden welke in andere Lan-
den dus genaamt worden. Ondertuifchen kan men echter

met meer zekerheid zeggen, dat men in Tsland Steden

maar geen' Dorpen vindt j want iedere Hoeve of Bey op
zich zelven alleen Haat , en hare eige Grasweide rondom
zich heeft, die de eigenaar aan 2,3,4,(5. en dikwerfmeer
Huislieden verhuurt, en wordt het gantfche Land dus in

Kerfpelen verdeelt. Nochtans is het hier zo min als el-

ders een ieder geoorlooft, zonder voorweten en opzicht

van de Overheid of de Eigenaars , waar het hem behagen
zoude , een Huis te bouwen , maar worden daar toe bekwa-
me plaatfen verkoren , alwaar men veel Gras vindt j doch
nadien de Voorzienigheid de Zee rondom dit Land met

een'
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een' grote menigte van allerlei Viflchen gezegent heeft,

is het niet te verwonderen, dat de Kuften volkryker dan

wel het Land van binnen zyn, vermits tot deViflèry vcele

Menfchen vereifcht worden , en ook daar van ongelyk
meer dan van den Akkerbouw leven konnen.

§. V. Het Land is geenzins hol, behalven op zeer wel- Van de

nige plaatfen, alwaar weleer en in vroegere tyder> Aard-A**^^^^*

brancfen geweeft zyn. Voor het overige vindt men aldaar
, j'^hl^t'*

gelyk in andere Landen,een vaften, zwaren en harden grond ,Land.

en op vele plaatfen zo goede aarde , als tot het zajen ge«

wenfcht zoude konnen worden. Alleen op twee plaatfen,

naamlyk in Nooreien Syffel^ in het Diftrikt van HufevigSy en
in 't Zuiden in Guldbringe-Syffel by Kryfevig , word Zwavel
gevonden, en heeft de Aarde hier en daar by de warme
Baden een zwavelachtigen reuk; weshalven het Land tot

Aardbevingen niet zo zeer gefchikt is, als wel gemeent
word. Gedurende twee Jaren , dat ik in het Land geweeft

ben, heb ik geen' de minfte Aardbevingen befpeurt, en
ook van anderen verftaan, dat zy dezelve nooit gevoelt
hadden, hoewel brave Lieden my berichteden, dat men
op enige plaatfen nu of dan Aardfchuddingen ontwaar
wierdt, die echter zelden fchaden verwekten, en dat zulks

inzonderheid in het Zu'idelyke gedeelte des Lands, maar
zelden naar het Weflen en Noorden voorviel, 't Zoude
wel eens gebeurt konnen zyn, dat een Huis door een*

Aardbeving omviel, doch gemeenlyk zyn de Menfchen ge-
red, en hoort men zelden, dat door een' Aardbeving , hoe
hevig ook, Vuurbraken ontftaan of VVatervloeden voort-
gefproten zyn.

§. VI. Hier boven zeJde ik, dat maaralleen op twee plaat- Van
fen Zwavel gevonden wordt en nergens elders , gelyk men Vuur-

ook op de laatfte dier gemelde plaatfen enige Salpeter aan-y[t J"
treft. Op vele andere plaatfen heb ik diep in de Veen- Aarde,
gronden zien graven, doch zonder dat ooit Zwavel of Sal-

peter te voorfchyn kwam , maar wel dat de Turf hier en
daar een Z^vavelachtigen reuk van zich gaf, gelyk in an-
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6 BESCHRYVING.
dere Landen meer gevonden wordt. In den Jare 1728 be-

gon in de Noorder Syjfel een Berg vuur uit te werpen, en
zetlede de 'er omliggende Zwavel-aarde in brand , waar uit

een Vuurvloed ontSont, die in een Meer, My^vatne ge-

iiaamt,vlietedejdoch nadien zodanig een Aardbrand niet ont-

üaan kan buiten de twee hier voren gemelde Diüri<5len , al-

waar Zwavel-Aardc gevonden wordt, en ook gene zoda-

nig een Aardbrand federt den jare looo tot 1718 geweeft
is, kan niet gezegt worden, dat het dikwerf gefchiedtjCn

noch minder dat het de Aarde verderft en voor eeuwig
onvruchtbaar maakt.

In den Jare 17x6 viel in Noorder Syffel een' Aardbeving
voor, waar op een grote Berg, Krafle genaamd, met een
verfchriklyk gekraak en gerucht Rook, Vuur, Affche en
Stenen begon uit te werpen; doch vermits het ten allen

gelukke Ail weder was , werdt het Land daar rondom
niet met Afch en Stenen verdorven, maar vielen dezelve
op de Rots zelve en aan den voet neder. De Rots brand-

de nu en dan een tyd lang, zonder fchade te veroorzaken,
en zonder dat men een' andere Aardbeving befpeurde,dan
die de uitbraak van het Vuur veroorzaakt haat. Hierna
ontdaken in den Jare 1728 door de fterke Vuurbraking
enigen der omliggende Zwavel-Gebergtens , die een wyl
brandden, tot dat van de brandende doffen genoegzaam
een Vuurvloed verzamelt werdt, die zeer langzaam van
dien Berg naar het Zuiden en de lager Landen afvloeide;

zulks eenige Inwoonders rondom het bovengenoemd Meer
My-vatne, omtrent 3 Mylen van dat gebergte gelegen, in

de Lente van het Jaar 1729 hunne Woningen verlieten, en
in den Zomer het Houtwerk van de Kerken en hunne
Huizen wegnamen en medevoerden, als wanneer eindelyk

die langzaam voortgaande Vuurftroom , ontrent den Herfïl

langs de meeft afbellende plaatfen tot aan dat Meer voort-

vkieide , en een Hoeve en enige Landeryen naby dat Meer
liggende overftroomde. Eindelyk ftorte die Stroom met
een geweldig, bruifchen in dat Meer, en blo^f tot in het

vol-
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Tolgende Jaar 1730 aanhouden, yermoedelyk vermits het

Zwavel-Gebergte gene verdere Stoffe hadt om zich te

onderhouden, ö'edert werdt die vlietende Stoffe hard , en
liet langs ^den weg gebrande Stenen overig , waar over

de Inwoonders gaan konden, die hunne Kerk op de vori-

ge plaats weder opbouwden, en dit was de gantfche fchade;

welke die anderzins zo vreeslyke Vuurvloed veroorzaak-

te, waardoor geen levend Schepfel om 't leven kwam.
Het Meer My-vatnCy in 't welk die vurige ftofTe vlietede,

werd met veel gebrande Stenen aangevult en daar door
veroorzaakt, dat, daar het voorheen taamlyk diep was^
het zedert zeer ondiep werdt. De Viflchen, Silungen ge-

naamd, waarfchynlyk de zelfde, die men elders Forellen

heet , werden 'er in langen tyd niet gevonden , doch thans

weder in grote menigte gevangen. Dit zyn de ware om-
flandigheden van die yflèlyke gebeurtenis, die meer dan 4
jaren geduurt heeft, na dat de Berg Krafle hadt begonnen
Vuur uit te werpen , en waarna geen Aardbrandnoch Vuur*^

brakende Berg in Tsland gevonden is.

$. VII. Wel verre dat men in Tsland zelden andere dan Van

uitgebrande Bergen vindt, aan en om welke men de wer-^^j""

.

kingen en overgeblevene tekenen van een vorigen Brandde i3er^

duidelyk zoude konnen befpeuren , kan ik verzekeren, dat gen.

men in dat Eiland, zo lange het bewoond is, geen twintig
Bergen vinden zal, die Vuur uitgebraakt hebben, maar wel
vele duizenden, die nooit brandeden of ooit branden zul-

len. Te voren heb ik getoont, dat men in Tsland
^ gelyk

in andere Landen, allerhande Aarde, en gevolglyk ook
Zandaarde vindt; weshalven men niet zeggen kan, dat
alomme geen gewoon Zand, als op andere plaatfen , maar
flegis oude Aflchè en verbrande Steenftof te vindenis , in

het tegendeel is het een' waarheid , dat men hier en daar
te veel Zand aantreft, en wel inzonderheid ter plaatfê

een Jo'èkel of Ysber^ vuur uitgegeven en daar door zware
overftromingen veroorzaakt heeft, vermits het gefmolte Ys
en Sneeuw zovele lagen Aarde heeft voortgedreven, dat

aldaar
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aldaar het blote Zand overgebleven is, en by wylen goede
(lukken Land genoegzaam overdelpt en bedorven heeft;

doch daartegen wordt geen' Aflche of verbrande Steenftof

eevonden, behalven maar op weinige plaatfen, alwaar bran-

dende Bergen als de Hecia , Krafle en enige meer geweeft zyn.

't Gaat voor geen vaQen regel door, dat de Vuurbrakende
Bergen onverhoeds weder in woede geraken en zich begin-

nen te ontladen -, want de iHWoonders, in de nabuurfchap
ivonende, door de bevinding geleert hebben, dat wanneer
de Joëkel wad, dat is, als het Ys en de Sneeuw zo hoog
ftygen , dat de Kloven , waar uit te voren Vuur kwam , ver-

ftoppen, als dan de tyd nadert, dat zy Aardbevingen en
een Vuuruitberfting van den Berg vermoeden konnen. Daar-
om duchten zy , dat de Rotsberg , die in den Jare 1728 brand-

de , "welhaaft weder ontfteken zal, vermits zy zien konnen

,

dat het Ys en de Sneeuw daar over heen gewaden zyn ,en
vermoedelijk de luchtgatendempen en ver(loppen,waar door
de uitdamping verhindert wordt.

Vanden §, VUL De Hecla is ten allen tyde in de Waereld door

H«ia. ^y"^ Vuurbraking onder de beroemde Bergen getelt, en
worden Menfchen gevonden, die menen, dat die Berg zo-

danig een verband met den Fefuvius in Italië heeft, dat

"wanneer deze Vuur braakt, de Hecla zulks ook begint te

doen; doch thans wordt hy voor geen der voornaamften in

Tsland gthouóiQu^ vermits hy veele Jaren ftil geweeft is,

en anderen ondertuflchen 20 fterk als weleer de Hecla ge-

woed hebben , als by voorbeeld de Krafle in "Noorder- Syjfel

cndejoëkelen, K'ótlegau en Oerai/e in SkaftefieUsSyjJel Ook
is bevonden, dat de Hecla geen' overeenltemming met de

Etna en de Fefuvlm heeft, vermits deze onlangs gebrand

hebben , en de Hecla ftil geweeft is. 't Is denklyk , dat

de Hecla zyn aanzien verkregen heeft, vermits voor-

heen zyne Vuurbraking telkens heviger dan die van
anderen was; doch dat dat Vuuruitwerpen veele honderden

Jaren achtereen geduurt zoude hebben, kan niet toege-

Üaan worden, nadien men een langen tuftchentyd van ftilte

niet
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niet achtereen durend noemen kan. De Heela heeft in

800 jaren en daar boven , zo lange Ysland bewoond ge-

weeft is, niet meer dan tienmalen gebrand, naamlyk inde

jaren 1104,11^91222,1300, 134I) 1362, 1389, 15581
1636 en de laatftemaal 1^93 > als wanneer hy den 13 Fe*
bruary begon te branden , en daar mede tot in de maand
Augu(li aanhieldt, gelyk ook de vorige branden (leeds eni-

ge maanden geduurt hebben. Hier by is aanmerklyk, dat

de Hecla in de 14. eeuw het allermeeft, naamlyk vier ma«
len, gewoed heett, en in de volgende 15. eeuw t'enemaal

flil geweed is^ en dus in 169 jaren achtereen heeft opge-
houden vuur uit te werpen. Vervolgens heeft hy inde 16,

eeuw maar eens, en in de 1 7. (legts tweemaal vuur gebraakt f

waar op weder een flilftand van ontrent 60 jaren gevolgt is.

Hier uit befluit ik, dat zyne vuurbraking van tyd tot tyd
afgenomen , en het vuur elders in het land lucht bekomen
en een weg gevonden hebbende, de Heek met den tyd wel
eens geheel mogt ophouden vuur uit te werpen : doch bet
is alleen aan God bekent, en geen menfch kanbeftemmen,
wat deswegens in het toekomende gebeuren zal. Thans
wordt aan den Hecla geen dea minden damp noch rook be-
fpeurt, en vindt men alleen in enige kleine holen ziedend
water, van welk foort ook vele en ongelyk grotere in Ti*

/(dff^ aangetroffen worden. Wyders verdient dat men aan-
hale en opmerke, dat offchoon de Hecïa in de laatde Vuur-
braking, waar door eengroot gedeelte goede weiden met
alfche , zand en puimdeen bedekt werdt, grote fchade ver-
wekte, dezelve echter door den tyd weder vergeten is,

vermits de adche en het zand allengs door den wind naar
lagere plaatfen en in de moeraden en poelen gedreven ^ ea
dezelve daar door droog en tot weilanden bekwaam gewor-
den zyn; behalvendat ook het aardryk, alwaar die adche
allereerd lag, daar door genoegzaam gemed en vruchtba-
rer is geworden, dan het te voren wasj zulks aldaar thans
weder gras wad. Op andere plaatfen heeft zich boven op
de afiche een' laag aarde gezet % weshalven de adche een ja^
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twee fpitten diep onder de aarde ligt, waar door, om zo
tefpreken, de weiden* roqdojn den Hecla \ce\ beter dan te

voren zyn.; N^tt verre van den voet des bergs worden
^elfsboyen en, hnizen gevonden,! die geen het minde na-

deel van den Hecja lyden. Dat de Hecla niet te beklimmen
zoude zyn, is een' vergifling, vermits verfcheide lieden 'er

op geweeft zyn, en noch in 't jaar 1750 twee fslandfche

Studenten van Coppenhagen , die derwaards gereift waren-, om
'er de zeldzaamheden der natuur te ontdekken, welke een
geruimen tyd ropdom op dien berg alles befchouwden j

doch niets dan (lenen , zand en aüche , hier en daar fcheu-

ren en kloven en enig ziedend water vonden , en eibdelyk,

na dat zy tot aan de knien door die tiche en het zand ge-

gaan hadden, onbefchadigt ^ Iioewel zeer vermoeid, van
daar terug kwamen. Dus ook hebben -vele anderen dien

berg bevonden, welke, om dezelve te bezien, derwaards
gereift waren. De vH^r/a. is een taamlyk hoge berg, en
een dergrootfle 'mTsland^ doch aldaar worden noch groter
gevonden, als by voorbeeld de fVefter Jöekel-, ook is de
Hecla een J'óekel^ dat is een berg, wiens boven fpiisfteets

met ys en fneeuw bedekt is, en gevolglyk waarop nie-

mand komen kan. > i

•

.
.

Van een § IX. Aan den Hecla o£ den voet van dien berg vindt
driemaal j^gjj enige kleine wateren , die altoos warm zyn , net een

ontbran- "^^^^ het ander minj doch niemand heeft ooit met den
dend Thermometer waargenomen ('t geen echter zyn nut zoude
Meir. hebben) of zy des winters waimer zyn, of altoos een e-

vengelyken graad van warmte hebben ; maar het is zeker,

en ik. zelf heb dikwerf gezien , dat zy den enen tyd min-
der dan den anderen damp uitgeven. De bevinding leert,

dat wanneer zy flerk dampen , regen volgt , en wanneer
zwakker, droog weer te verwachten is, 't geen zeer ligt

uit de natuurlere opgemaakt kan worden; want als de lucht

vochtig is, is meer ftoffe tot dampen voorhanden, vermits
de damp vermeerdert wordt; dsar in het tegendeel , wan-
neer de lucht droog is, en gene vochtigheden by zich

'., r

.
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heeft, de damp natuurlykv'ïr wyze verminderen moet. Doch
nooit zyn boven die warme wateren by den Hecla^ noch
boven anderen in het land, die echter ongelyk warmer
dan dezen zyn , vuurvlammen gezien j want die zo zeer

ftrydige Klementen in Tsland zo min als in andere landen

dus enig zyn, dat zy zich zodanig verzamelen zouden ,dat

het Water zoude konien brantien. 't Is geen zeldzaam geluk,

in Tsland vf^ivme. Wateren te vinden , vermitsdezelve op hon-
derden plaatfen daar te lande aangetroffen worden, by wel-

ke zich by wylen zeer fraije er wonderbare verfchynfelen

vertonen , waar van in de naafïe paragraaf gefproken zal

worden.

§ X. Ik zal my niet inlaten, om de oorzaak van de war- Van

me Bronnen in Tsland na te fporen, vermits zulks tot de warme

natuurkunde behoort , doch meen te moeten vaftftellen , dat ^^^^'
de Zwavel in den grond daar van de reden geenzins is.Hveret

Dikwils ben ik by vele warme Bronnen ge>^eefti doch hebsenaamt,

'er nooit de geringde Zwavel in de Aarde gevonden , dan
alleen by deKryfevigs Bergen, alwaar het Zwavel-oord is.

De meefte dier wateren hebben geen mynftofïigcn fmaak
,
ge-

lyk ik door verfcheide proefnemingen bevonden heb. Dezelve
konnen den naam vanvyvers enBronnen naauwlyks dragen

,

immers niet van deeerftgenoemdenjwant de opening inden
grond, waar in dat water ziedt, gemeenlyk niet groter daii*

een brouwketel is , en niet zelden noch kleiner. Op ver*

fcheide plaatfen komt geheel geen water uit de gaten, maiir

loopt afvlietende van hogere plaatfen over den heten grond ,

waar door het water warm word, rookt en dus verder voort-

vliedt ; weshalven vele dier waters geen* Bronnen genaamt
konnen worden. In een drogen zomer, waarin geen toe-

vloed van water was , heb ik geen damp befpeurt , 'maar

den grond zo heet bevonden, dat ik met de fchoenen 'er

niet op ftaan kondc. Dusdanig een hete grond was fteen-

achtig en ik zag hier en daar by wylen fmalle openingen,
een duim en vinger breed, uit welke een fterker hette dan
op andere plaatfen voortkwam, en wanneer het waterover
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zodanig een heten grond liep , kookte het fterker boven
die enge fpleten , dan wel elders. Dat hete water werdt in

de landfpraak een Huer genaamt , en daar van worden
driederlei foortr.n in Tsland gevonden. Enigen zyn maatlyk
heet , weshalven men de handen , zonder dezelve te bran-

den, 'erin houden kan, anderen zyn kokend heet, die

föortgelyke bladen, als het kokend water, opgeven, en
weder anderen zo overmatig flerk kokend, dat zy het wa-
ter als een Springbron in de hoogte dry ven. De laatftge-

noemden konnen weder in twederlei (borten verdeelt wor-
den, vermits enigen, zonder een zekeren tyd of ordre het

water, gelyk ik zeide, door het fterk koken in de hoogte
dryven , en andere weder op zekere tyden ophouden , en
in een' beftendige ordre het water van zich uitwerpen. Van
die laatfte foort is het hete water in het diftrid van Hufe^

wgs in Noorder-Syjfel ^ welks wonderbare werking wel ver-

dient, dat ik 'er iets meerder van zegge. En nadien die

hete Bron byna de merkwaardigfte in het land is, zal ik 'er

een kort bericht van geven, 't gztn gewis niet onaange-

^ naam kan zyn.

Bejchryvwg van een hete Bron in het Dijiri^ van Hufevigs,

. Dezelve ligt by een' hoeve, iS^^m genaamd , welke
naam vele hoeven in het land hebben , en alle van de hete

Bronnen afïlammen, waar by zy gflegen zyn ; want Ryk
in het Tslands Rook, is ^ en werden mitsdien alzo genaamt
Van den rook en den damp, die uit de gemelde Bronnen
voortkomen. Te dier plaatfe zyn drie hete Bronnen , die

ongevaar 50 vademen van een liggen, uit welke het water

by verwifleling zodanig opkookt, dat wanneer de Bron'
die aan het ene einde is, water uitgeworpen heeft, de
middelde, daar na die aan het ander einde, en daarop
weder de eerfte zulks insgelyks begint te doen j en in die

orde varen zy fteeds voort, ieder van hun ongevaar drie-

maal in een kwartier uurs, op te wellen. Zy alle zyn in

een
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een harden fteengrond, doch op een vlak veld. Twee van

dezelve dringen het water van tuflchen de fterien in de
hoogte; hebben derhalven geen' gewifle opening, en dry-

ven het water maar alleen ontrent een' elle hoog uit den
grond ; doch de derde heeft een' ronde opening , als ware
zy door de konft in een* harde fteenrots gemaakt , en is

ontrent zo wyd als een grote brouwemmer. Uit deze fpringt

het water, wanneer het de beurt van die Bron is, vyfa zes

ellen hoog, waarop het weder in zyn omvang tot op on-
trent twee ellen daalt, en als dan kan een ieder toetre-

den en die wonderbare uitwerking befchouwen ; doch moet
by tyds terug gaan , als de Bron weder begint op te wellen.

Wanneer het water op zyn laagft gevallen is, volgen drie

opbruiflchingen : door de eerfte ftygt het tot op de helft

van den bovenrand ; door de tweede tot den rand zelven

endoor de derde fpringt het, gelyk ik zeide, vyfofzes
ellen hoog, waar na het plotsling twee ellen diep in zyn
omvang zinkt; en terwyl het water dus in die hete Bron
op zyn diepft gevallen is, ontfpringt die aan het ander
einde, en vervolgens de middelfte,tot de beurt weder aan

de grootfte komt. De zeldzaamheden , hier by verder
voorvallende , zyn deze : wanneer men water uit de groot-

fte Bron in een flefch doet, zal men bevinden, dat het
noch twee- of driemaal overloopt, ten zelven tyde als de
Bron zelve opwelt; dus lange behoudt het water de geding,
om 20 te fpreken, by zich, na dat men het uit de Bron
genomen heeft; doch daarna ftilt het , en word koud.
Wanneer men de flefch , zo dra het water 'er in gedaan
is, wilde toeftoppen, zoude men verzekert konnen zyn,"

dat zy terftond van een zoude berften, zodra het water
in de hete Bron opwelde , 't geen met vele honderden fles-

fchen beproeft is, om die zeldzame uitwerking te zien.

Wanneer het water in de Bron begint te dalen, en men 'er

weder bykomen kan , trekt het alles wat men 'er in werpt
naar beneden, ja zelfs hout, 't geen anderzins op het
water dryft; doch de Bron werpt het gevris ook weder
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uit, als zy opwelt , en kan men het dan op den grond
aan den zyde of den rand der Bron weder vinden. De be-

vinding heeft meer dan eens geleert, dat, wanneer men
prote Henen , zo zwaar als een man opligten kan , in de
Bron werpt, dezelve beneden een groot gedruis en brui-

fchen verwekken , doch die (lenen worden fteeds door de
fterke opperfching van het water weder 'er uit en op den
rand van de Bron geworpen: waarom men 'er ook vele

Henen rondom ziet liggen, waar mede de proeven dikwerf
genomen zyn. Het uitgeworpen water maakt een' kleine

beek, wellre zich allengs verkoelt en cindelyk in een'

rivier valt, fmaakt zeer weinig of geheel niet mynftoffig,

en is , koud zynde , zeer goed te drinken. De grond daar

omftreeks tot aan de hete Bron geeft zeer fchone weiden,
behalven vyf of zes ellen rondom dezelve, naamlyk zo
verre het hete water fpringt, en alwaar de grond louter

fleen is. £en' hoeve, langs welke het laauwe water van
de Bron voorby vliet, hH altoos zyn Vee uit dat water
drinken, en het is alomme bekent, dat de Koejen, die

daar uit gedrenkt worden , overvloediger melk geven , dan
anderen. Dusdanige zeldzame en wonderbare uitwerkfelen

hebben niet alleen die hete Bronnen , maar ook enige an«

deren j behalven alleen, dat zy van zodanig een' beften-

dige verwifleling niet zyn, noch de een' of de andere met
een' zo gewiflè ordre het water in de hoogte niet opgeven.
Zy, dienaby de kokend hete Bronnen wonen, waar van
men aldaar zeer velen heeft, bedienen 'er zich met veel

nut van in menigerlei toevallen j koken 'er hunnen fpy-

zen in , na dat zy den ketel met koud water en vleefch

in de opwelling gehangen hebben , als wanneer de fpyze
zonder veel moeite gaar worden kan. Ik weet , dat vele

reizenden hun Theewater zeer fpoedig in zodanig een' Bron
gekookt hebben , zo dra zy maar den Theeketel in het wa-
ter gehangen hadden. Ik zelf heb een man by een' fterk

kokende Bron by Kryfevig een gantfchen dag bezig gezien

met het krommen van Hoepels , die hy door behulp van

dat
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dat kokend water zodanig als hy wilde meer of min tot

groter of kleiner vaten krommen konde , offchoon e-

nige van dezelve een duim dik waren 5 doch hy moed
ondertuflchen om ieder uur, en fomtyds noch eerder, als

hy het nodig vondt, van de Bron afgaan , om verfche lucht

te fcheppen , door den verfchriklyk zwavelachtigen en an-

dere zwaren ftank van die Bron, vermis het daar omftreeks

vol Zwavel, Aluin, Salpeter en allerhande vermengde aar-

de is, gelyk ik zelf aldaar by myn aanwezen waargenomen
hebj weshalven ik door den doordringenden ftank te dier

pla^atfe het by die Bron niet langer houden konde. Behal-
ven het nut, dat de Inwoonders dus van dat warme water
hebben, bedienen zy 'er zich ook van, om 'er in te ba-

den , naamlyk wanneer dat water als een beek uitlopen-

de, byna laauw, of een koud lopend water 'er naby
is, 't geen zy 'er in leiden, om het hete te matigen. Dus
heb ik een Bad, zeer aartig door de natuur gemaakt, ge-

zien , zynde "als een' grote tobbe in een gantfchen fteen

met een zeer gladden en zuiveren bodem , waar over men
een' tent konde fpannen. Dat Bad was dus aartig gefteit

,

dat men zonder veel moeite het water matigen en het naar

believen warm of koud maken konde, vermits enige wa-
terleidingen zo warm water gaven, dat men de hand 'er

niet in houden konde, en wederom anderen 'er kil koud
water inbragten , met 't welk men het ander konde tempe-
ren. In den bodem van dezen door de natuur gemaakten
waterbak was een gat naar een voorbyvlietenden ftroom

,

waar door dezelve terftond gereinigt konde worden; en
wanneer dat gat weder gedopt werdt, liep die bak opnieuw
vol water, en konde op de voorgemelde wyze naar beho-
ren worden gematigt. De nabv wonende inwoonders ge-

bruikten het menigmaal, om zich te baden, en men hieldt

het daar voor, dat het de lieden gezond en oud maakte.
Onder den gemenen man in Tslandh een' fabel ontftaan,

die men elkander verhaalt en gelooft, en ook daar en
boven het bygeloof heeft, dat zich op dat hete water

ze-
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zekere zwarte vogels met lange fnebben , de Snippen niet

ongelyk, zouden ophouden. Doch bet is ongerymt en
onnatuurlyk , dat vogelen zich zouden konnen onthouden
en zwemmen in een water, dat zo heet is, dat men 'er

ofïènvleefch in koken kan.
Geftel- §, XI. Hier en daar heb ik aan het ftrand, gelyk ook

hctcï" in de een en de andere gebergtens gekleurde (lenen van

bcrgte, fchone rode, groene en meerder verwen gevonden j doch
waarin geen Marmer. Echter kan aldaar Marmer zyn, hoewel

defT^"
^"^^^ flegts een' gifling is, en zoude het konnen gebeuren,

marmer ^^^ ^® inwoonders 'er ten enigen tyde naar zochten j te

ia. meer, vermits de Koning lieden derwaarts gezonden heeft,
' die het breken van flenen verdaan , van wie het de Yslan-

ders ook zouden konnen leren.

lUftV* §. XII. Nadien ik in eigen perfoon in de rotzen geen'

Icn,
* Kriftallen gevonden heb, kan ik deswegens geen bericht

geven , te minder noch , vermits my anderen des aangaan-
de ook niets hebben ontdekt.

Van de §. XIIÏ. Alwaar vuurbrakende bergen zyn , vindt men
gemeenlyk Puimfteen, doch wiens rein- of onreinheid my
niet bekent is.

OfBerg-
g, XIV. Het is bekeut, dat door de inwoonders des lands

J^^° hier en daar tuflchen de bergen een' Bergftof gevonden

grond wordt , die zy zelven gefmolten en daar van knopen en
^evon- cachetten gemaakt hebben, en die zedert bevonden is zil-

ver te zyn. Verfcheide der inwoonders, wanneer zy kam-
men of fleutels foldeeren, weten hier en daar in het geberg-

te een doffe te vinden, die zy aan de kammen hechten, en
dan een deeg van leem 'er om maken en in 't vuur werpen
tot dat het gebrand is, als wanneer zy het leem aan (lukken

(laan, en dan is dekamof (leutel gefoldeert, zonder dat zy,
gelyk anders de gewoonte is , koper daar toe gebruiken

,

weshalven het koper moet zyn, of een' andere Bergftoftot

foldeering bekwaam. En dat voorts op vele plaatfén ryke

Kopermynen zyn , is aldaar zeer wel bekent. Verfcheide der

in»

Puim
(leen.

den
word.
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inwoonders hebben met eige hand voor zich zelven goed

en bruikbaar yzerwerk gemaakt uit ertzfen , die zy zonder

moeite aldaar op menige plaatfen genoeg vinden konnen^
weshalven die Bergftof 'er veel moet zyn.

§. XV. Dat het land Bergharft , Aardpek en andere lym- Vaii

achtige aarde uitlevert , is buiten twyftel , en heeft men
jfgj^gjj

daar van overvloedige blyken in de bergen , die gebrand jurf.

hebben j want 'er die ïtofFen noodwendig voorhanden
geweeft moeten zyn. De Turf is 'er doorgaans zeer goed^
en gebruiken de inwoonders niet ligt iets anders ter bran-

ding, alwaar dezelve te bekomen is; doch anderzins worden
ook op verfcheide plaatfen takboffèn en braambeziën hout
gebrand, waar van hier en daar een genoegzame voorraad

is. De Zee-Turf zal vermoedelyk de Turf zyn , die ver-

fcheide der inwoonders naby het Strand of de Zeekuften
graven; en dit doen zy, zodra de eb begint, op dat zy, al-

eer de vloed komt, daar mede gereed zouden zyn. Die
Turf is, gelyk de andere, zeer goed en zwaar. Op die

wyze graven velen hunnen Turf in het zuidergedeelte des

lands , 't zy om den Gras-Turf, die aldaar niet zeer over-

vloedig is, te befparen, of om dat verfcheiden aan de Zee-
kuften taamlyk verre reizen moeten, om den Turf te ha-

len, en zy zich met den Zee-Turf zeer wel behelpen kon-
nen.

§. XVI. In iTjr/^wi worden twee foorten van Agaat-Stenen Van a;
gevonden. De ene brandt als een licht, wanneer het aan- S^atfte,

geftoken is, en is een aardpek, glanzig, zwart en taamlyk"^"*
hart. De andere, die de TsianJers Hrafn-tinm ,{dzt is zwart
vuurfteen) noemen, brandt niet, is harder dan de eerftge-

noemde, en laat zich in dunne blaadjes klieven, die enig-
zins doorzichtig en het glas niet ongelyk zyn , weshalven
ik het met den Heer Anaerfon eens ben , dat het een vitri-

ficatie is; en 't geen my aanleiding geeft zulks te meer te

geloven is, vermits de Berg Krafle, die in dt Nooraler-Sys»

fil brandt, ene taamlyke menigte van die ftenen uitgeeft,
onder welke (lukken ter grote van een kleinen tafel gevon-
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den worden , die zes lysponden en daarboven gewogen
hebben.

Vande §• XVII. Hoedanig het met de Zwavel hier te lande ge-
Zwavel, legen zy, zal ik uit eige ondervinding nader ontvouwen.

Mooit vindt men ergens Zwavel bloot op de aarde ^ zulks
men ze zoude konnen afkrabben en verzamelen. Nergens
ïseen goede grond ,noch wordt Gras gevonden, alwaar Zwa»
vel onder den grond is, en nergens vindt menZwavel,daH waar
men een' fterke hette in den grond befpeurt , die door de aar-

de dringt: ook zyn doorgaans daar naby hete Bronnen. Ter
plaat(ê het aardryk dus geftelt is, wordt de Zwavel zo wel in

de Rotzen en Bergen als onder op het vlakke veld een
taamlyk wytte van den voet van den Berg aangetroffen.

Altoos ligt een' laag Onvruchtbare aarde , ofveelliever gruis

,

leem en zand over de Zwavel. Die aarde heeft verfcheide

kleuren, als wit, geel, groen, rood en blaauw. Als die

aardlage of zode weggenomen word, ligt de zwavel 'er on-
der, die men met Spaden en Schoffels uitgraaft. Men moet
taamlyk diep graven , aleer men goede Zwavel bekomt j

doch te diep gravende wordt het te heet en te moeijelyk ,

en kan men zonder die moeite te doen voorraad genoeg
bekomen. Op de Zwavelrykfte plaatfen kan men in een
uur 80 paarden 'er mede beladen, en ieder paard draagt

meer dan 12 lysponden. De befte Zwavelmynen ontdek-

ken zich daar men een kleinen rug of verhevenheid der aar-

de vindt, die in het midden gebroken is, en een fferkeren

heter damp als wel elders uitgeeft : zodanige plaatfen ver-

kieft men het liefft, wanneer men Zwavel graven wil; ook
wordt als dan eerft de aardlage afgegraven ofweggefchraapt,

waarna de befte Zwavel in den rug zelven gevonden wordt,
die de Kandyfuyker in gedaante gelyk is. Verder van den
rug af is de Zwavel in kleiner ftukken , als gruis; ligt los

en wordt met de Schoffels opgenomen , in plaats dat zy op
den rug enigzins bard is en aldaar meer moeite koft , om haar

los te breken , aleer zy uitgegraven kan worden. Echter
is de ioüè Zwtvel goet, offchooo mkder dan de vafte. Dus*

danig
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danig word de Zwavelmyn vervolgt, en wanneer de een*

ophoud, wordt een' andere opgezogt, waar van op een*

menigte plaat(èn een goede voorraad is« De arbeiders kon-

nen het by dag, wanneer de Zon fterk fchynt, niet uit-

houden, maar moeten als dan des nachts werken, die ge-

durende den Zomer licht genoeg is. Zy binden Wadmel^
20 zy het noemen, of diergelyk wollengoed, om hunne
fchoenen , vermits dezen anderzins terftond zouden verbran-

den. Wanneer de Zwavel eerft uitgegraven wordt, is zy

zo heet, dat men ze naauwlyks in de hand houden kan;
doch wordt allengs kouder. Ter plaatfe men het ene jaar

Zwavel gegraven heeft, kan men het tweede of derde jaar

'er na weder goede Zwavel vinden ; want de mynen nooit

te niet gaan. Dit dan is de wyze, op welke de Zwavel in

3^j/<ïW gevonden en uitgegraven wordt, Van het jaar 1722
tot 1728 wierd de Zwavel fterk getrokken, en ten nutte

der inwoonders uit het land gevoertjdoch ten zeiven tyde

wilde het ongeluk, dat een b'chip by de haven ftrandde en
de Zwavel in Zee geraakte, 't geen de Viflèn verdreef,

zulx men dezelve in een langen tyd niet konde vangen.

Echter waren de inwoonders begeerig, geld met hunne
Zwavel te winnen, 't geen bleek, vermits zy in het byeen
zamelen van de Zwavel bleven volharden, en dezelve naar

de Koopfteden bragten, tot ze eindelyk niet meer veriiert

werdt, des drie belanghebbers, die Zwavel verzamelt
hadden, meer dan honderd Schipponden terug moeften
laten , zonder 'er enig geld voor te konnen bekomen , en
derhalven moeiten en koften te vergeefswaren. Zodanig ging

het dus ook met vele andere inwoonders en mitsdien die

handel te niet.

% XVUI. Op vele plaatfen daar te lande aan de Zeekus-Pf^out
ten heb ik gezien, dat wanneer de Zee by zware vloeden gg^^^
hoog geftegen is, daarna aan de klippen korften goed Zout den

gevonden worden, na dat het water door de kracht van deworde,

Zon opgedroogt isjgelyk dan ook de inwoonders, op die

plaatfen wonende ^ diar op acht geven en dat Zout ten ge-
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bruike hunner huishouding verzamelen ; weshalven men niet

zeggen kan, dat het den 'inwoonderen aan Keukenzout ont-

breekt. Voorts ziet men uit de oude (lichtingen en gift-

brieven in de Roomfch Catholyke tyden, dat hier endaar,

en wel byzonder in het noorderdeel des]ands,aan zekere

kerken en den geeftlyken, voor zielmiflen Zoutgroeven
en het voorrecht om Zout te mogen zieden verleent is;

waar uit blykt, dat men ten dien tyde Zout in het land had,

en het zeewater zeer zout moet zyn; want de Geeftlyken

zich denklyk met geen waan , maar iets wezentlyks,

vergenoegt zullen hebben.
Van §. XIX. Behalven verfcheide Boflchen,die meniniTiZaw^

?^' vindt, ontmoet men ook op onderfcheiden plaatfen niet

Bomgn" alleen klein Geboomte, onder welks fchaduw men zitten

kan , maar ook op veel meer oorden Boflchadiën , die

allerlei bezien, als Kraak bezien, Genever-bezien en dier-

gelyken dragen, en van wier hout een' aenigte kolen ge-

brand worden, die de inwoonders in de Smiflen gebruiken.

Op dit Eiland bevinden zich vele duizenden Huisgezin,

nen , waar van een ieder , by zo verre zy aan de Zeekus-

ten wonen, vele boten naar zyn vermogen heeft, en in alle

huizen, kiften en kaften met deuren, floten en fleutelen

hebben, en nadien men 'er hier en daar taamlyk wydvan
een woont, zulks de een niet ligt iets by den ander kan la-

ten maken, hebben ook zelfs de gering vermogende me-
rendeels een Smifle by hunne huizen, in welke een ie-

der op zyne wyze meefter is, of ten minfte zo goed hy
kan arbeidt; dus een ieder gezegt kan worden een Smit te

zyn. In 't algemeen meent men, dat in oude tyden geen
gebrek aan Hout en Boflchen in het land geweeft i»;

doch zulks is niet zeker : ten minfte is geen fpoor te vin-

den, dat Pyn ofDenne-Bomen, (*t geen thans de foortvan

Hout is, dat men het meeft in de noorderlykfte en veel

kouder landen dan Tsland vindt) voort yds op het Eiland

geweeft zouden zyn , maar alleen Berken-bomen , die men 'er

noch aantreft In de aarde gravende vindt men hier en
daar
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daar overblyffels van oude Wortelen, die te kennen ge-

ven, dat op verfcheide plaatfen Boflchen gedaan hebben

,

alwaar thans gene zyn. Nooit heb ik van vergaan Hout
horen (preken, 't geen zeer blaauw en hard is j doch dit zal

denklyk de zeldzame foort van Hout zyn, die men aldaar

in de aarde vindt en de Zwarte Brand genaamt wordt. Dat
Hout is zeer zwaar, hard en zwart, gelyk hetEbbenhout.
Het werdt enigzins diep in de aarde in brede, dunne en
taamlyk lange ftukken, ontrent als het blad van een tafel

gevonden , ziet zeer gegolft uit, en ligt altoos tuflchen

klippen en grote (lenen , weshalven boven en onder klip-

pen zyn. Toen ik het eerft zag en noch meer toen ik

enige ftukken 'er van uit de aarde haalde, twyffelde ik, of
het Hout was, en hieldt het voor iets verfteends j doch
vermits het zich glat maken en fchaven laat, fyne fpaan-

deren van zich geeft, en doorgaans te bearbeiden is, be-

hoef ik niet te twyffelen dat het Hout zoude zyn. On-
dertu(rchen is het zeer zeldzaam, en een naauwkeuriger
onderzoek waardig, dan hier ten paflè zoude komen.

§. XX. In het gantfche land vindt men doorgaans de^^"***
fchoonfte Weiden op het gebergte, werwaards het vee gé-in^hèt*^
dreven wordt en waarop het gedurende den gehelen zo- land.

mer graaft, tot dat in den herfft de koude begint. Op eni-

ge plaatfen , voornaamlyk in Skaftefields-Syjfel tu(rchen de
Jóeklen, gaan de fchapen het gantfche jaar door, ja zelfs

het ene jaarna het andere, op het Veld, en werdt het
vee 'er zo vet, als men wenfchen kan. Echter word het
Hoorder gedeelte des lands wegens de Weiden het meeft ge-
acht, vermits aldaar geen andere handel , dan met het
vee en wat daar toe behoort gedreven wordt ; waartegen
men zich in de andere deelen merendeels met de vifchvangft

geneert, alhoewel 'er de Weiden hier en daar zo goed
als in het noorder gedeelte zyn. Dat voorts het Gras in

het noorder gedeelte veel fterker en fpoediger dan tegens

het zuiden waft, is zeer natuurlyk, vermits het by wylen
gebeurt) dat de Sneeuw op enige plaatfen niet voor St. Jan

C 3 fmelt
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fmelt, als wanneer noch gene grasfcheuten gezien werden,
doch die binnen 14 ja zelfs ii dagen tot een elle hoogop-
fchieten, vermocdelyk om dat de fteeds liggen blyvende
Sneeuw het aardryk voor de vorft befchut heeft, en hierna

de Zon in den vollen zomer den wasdom te üerker be-
vordert, 't geen zo zeer in het zuiden des lands niet ge-
fchiedt, alwaar het aardryk niet tfltoos met Sneeuw bedekt
J9, maar bloot ligt, en mitsdien de vorft den grond meer
nadeel toebrengt. Tot het majen van het gras gebruiken
de inwoonders beiden

,
gelyk by ons , offchoon zo lang en

breed niet als de onzen, waar mede zy niet wel te recht

zouden konnen geraken ter plaatfe een Auk gronds hoblig
is, gelyk men voornaamlyk in het zuidelyk gedeelte vindt;

doch met hunne Seiflen kan één perfoon des daags 30
deertfche vademen lands in het vierkant afmajen,

. §. XXï. Onder de kruiden , die in 2^;/<m/^ in menigte ge-
vonden worden, behoort, behalven het Lepelblad en de

kruiden Zuring^ de y/w^^Z/ra niet vergeten te worden, welk laatft-

land
* genoemd kruid, gelyk bekent is, ongemeen welig, groot

2yn, en zo menigvuldig waft, dat de inwoonders zich op vele

pïaatfen van die wortelen tot hun voedfel bediijnen, en
'er zich zeer wel by bevinden. Het Lepelblad gebruiken
zy zeer weinig of byna niet, vermits zy door den bank een
goede gezondheid genieten en niet meer dan andere menfchen
met ene byzondere ziekte bezogt zyn jdoch van de Zuring b<i-

dienen zy zich op een' zekere wyze, om hunnen drank,
naamlyk hui van geftremdemelk,'er mede te vermengen,
en dien drank noemen zy Sure-y gelyk ook de Zuring^ wel-

ke zy niet anders gebruiken , dan om hunnen drank Sure

daar mede te verlengen of te verdunnen. Het Fialla

^ras (dat is Rotzen gras ,) is een' zeer gezonde fpys , en heb
ik dikwerfallereerft uit nieuwsgierigheid, en federt om zy-

nc fmaaklykheid en nut gegeten. Het waft niet op wei-

nig pïaatfen in het land , maar op velen en in grote me-
nigte, weshalven de inwoonders, die op zodanige pïaat-

fen wonen, alwaar het gevonden wordt, het in grote me-
nigte
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nigte verzamelen, om het gedeeltelyk zeken te gebrui-

ken en gedceltelvk tan anderente verkopen. Zy, die ver-

der van de Rotten wonen , alwaar dat kruid waft , zenden

by wylen menfchen met enige paarden derwaards, om
het in grote menigte voor hunne huishouding te verza-

melen. Velen zyn 'er, die geen meel in hunne huishou-

ding gebruiken, wanneer zy genoeg van dit kruit hebben,
vermits het in alle dingen even zo goed en voedzaam is. Het
is een foort van mos, en waft altoos op de Rotzen, waar
uit, offchoon 'er niets anders waft, echter haar nut blykt,

en zy der^lven niet onvruchtbaar genaamtkorinen worden.

§, XÏCn. In den jare 1749 toen ik in Yfland kwam , Van da

vond ik opde Koninglyke Hove Bejfejied'm een wel toege- Aard-

maakten moeftuin allerlei moeskruiden, als Pcterfelie, ^el-^JJJ^

lery, Tym, Majorin, Kool, Wortelen, Rapen en Suiker-

erwetenj kortom, alles wat men in de keukenen huishou-

ding nodig heeft; wcshalven ik met waarheid zeggen kan,
geen beter tuin met zodanige luinvrucbten gezien te heb-
ben, vermits alles zeer wel groeide, en alle eigenfchappen

van goede moeskruiden hadt j ook was de overvloed daar-

aan zo groot, dat men voorts genoeg tot winterget ruik kon-
de drogen; als by voorbeeld zuiker-erweten endiergelyken.

Met eige handen heb ik een grote witte Raap gewogen , die ik

twee en een halve decnfche ponden zwaar bevond j en of-

fchoon de andere doorgaans zo groot niet zyn, waren zy
nochtans zeer wel gcflaagt. Aldaar hadt men ook Stekel-

of Kruisbeziën, die rype vruchten droegen, weshalven ik

geenzins twyffele , of allerhande Vruchtbomen zouden 'er

voortkomen en vruchten konnen dragen , wanneer de zaak
met een voorzichtig overleg nagedacht wierdt. De groot-
fte zwarigheid zoude beftaan , om de Bomen onbefchadigt te

konnen bekomen , vermits zy in ontyden vervoert worden,
om dat de Schippers niet voor de maand M^y vmCoppenha»
gen vertrekken, als wanneer de Bomen bereids uitlopen en
enigen in vollen bloezem ftaan j echter zouden zy wel met
de vereifchte omzichtigheid ea zorgea naar Tskndgtbïzgt

kon-
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konnen worden, en zich aldaar herhalen en voortkomen.
De Koninglyke hoeve Beffejled is de enige plaats in het land

niet, alwaar moestuinen gevonden worden 5 maar men ont-

moet 'er ook by deBiflchops zciels, by de Laug-en Syjjel-

mannen^ enderhalven overal in het land, inzonderheid in

de noorderlyke diftriélen. By SkalhoU heeft men, gelyk
bekent is, zeer welgefloten koolgebadt j doch dat de aard-

vruchten niet alle tot een evengelyke volkomenheid ko-
men, is aan het aardryk en de lucht niet toe te fchry-

ven, maar aan die dezelve planten ; want als dezen de
aarde niet weten te bereiden, ten rechten tyde tezajenjen
de aardvruchten verder gade te flaan, is het met te ver-

wonderen, dat zy niet voortkomen. Dus heb ik twee moes-

tuinen op ene plaats gezien, die malkander t'enemaal on-

gelyk waren , vermits de eigenaars de moezery niet even-

gelyk verftonden, en was de een, die anderzins wegensde
Zon en den wind het beft gelege-n lag , de flegtfte. Een
aanmerkelyk voorbeeld ten b'^wyze fdat de tuinen, on-

aangezien den ftrengen Winter zeer wel bebouwt konnen
worden, heb ik gezien aan een Koolftruik , die zeer laat

in den herfft van het jaar lyfo met rypzaadin den tuin

van den amtman ftondt, en die men verzuimt hadtin te za-

melen. Nochtans kwamen in de lente van 't jaar 1751
een grote menigte Koolplanten voor den dag uit het zaad, 't

geen zich te di"r plaatfe zelfs gezaait en alwaar de Kool-

Sruik in den vorigen Herfft geftaan hadt^ offchoon de
Tslanders dien Winter voor redelyk ftreng hielden en het

zaad op de aarde byna bloot hadt gelegen in een zeer

onvoordeeligen hoek van den tuin, alwaar geheel geen
Zon in den Winter komen konde.

§• XXIII. Alles wat in het vorig artikel ten aanzien van

de gefteltheid van het aardryk en lucht in Tsland gezegt

is, behoort ook hier, en beflift wel haaft het gene waar

over hier gehandelt word, namentlyk of het veld be-

bouwt kan worden en granen uitleveren , want het aardryk,

dat tot de moezery bekwaam Is en vruchten geeft, ook be-

kwaam

.'^-«r;^
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kwaam geoordeelt moet worden , om Granen uit te leveren.

Behalven dat het zeker is , dat het land weleer be-

bouwt wierdt en aldaar akkers geweeft zyn, waar van
noch vele hoeven den naam van akker dragen, als Jkre-

kot^ yikregkrde ^ jikrenes en anderen, is zulks uit de oude
TslandfchevjQüGXi bewysbaar, waar inverfcheide Kapittelen

van Zaadlanden en Akkers voorkomen , en gefproken wordt

,

hoede t witten, daar uit voortvloejende, te beflilTèn, *t

geen gewis in 's lands wetten onnodig was, wanneer men
den akkerbouw aldaar niet oeffende. Doch hoe die nutte zaken
verloren gegaan zyn, en alle de menfchen aldaar het ploe-

gen en zajen vergeten hebben, is niet wel te bepalen, ten

ware men zulks zoeken wilde in de verfchriklyke zwarte

dood, die in 't einde van de 14 eeuw een' zo grote me-
nigte menfchen wegfleepte, dat de overgeblevenen niet

meer in ftaat waren het land te bebouwen, 't geen federt

allengs verzuimt en vergeten is, gelyk men na dien tydook
niets van den Akkerbouw in de Jaarboeken vindt. J^xhter

konde door den Godlyken byftand die zo nutte zaken welligt

weder het hoofd opbeuren, vermits op bevel van den Ko-
ning verfcheide Boeren uiX. Denmarken en Noorwegen overge-
zonden zyn, om den Akkerbouw weder in 't land in te voe-
ren. Oflchoon de Tslanders geer»' Granen in hu 1 land heb-
ben, kan men nochtans daarom niet zeggen, dat de geme-
ne en arme man van geen Brood weet, vermits jaarlykseen*
grote menigte Meel en gebakken Brood naar Tsland gezon-
den wordt j want men iedere haven in 't land met tuflchen
de 300 en uoo tonnen meel en daarboven voorziet naar het
getal der inwoonders , die tot iedere haven behoren , zulks
vordert. Daarenboven wordt gemeenlyk een derde gedeelte
van de proportie van het Meel een iedere haven toegevoegt,
en kopen de inwoonders van die beide Iborten een ieder

naar zyn vermogen enigen voorraad tot hunne huishouding,
weshalven het enigen van dezelve gedurende het gantfche
jaar niet aan Brood mangelt, terwyl anderen het in het te-

gendeel zeer weinig hebben, ofichoon echter zo niet, dat

D men
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men zeggen kasn , dat de gemene man van geen Brood weet..

Behalven het Meel en Brood, 't geen men Jx/^«^toevoert,.

waft aldaar op verfcheide plaatfenjinzonderheid 'mSkafftefieldt-

Syjfel een foort van wild Koorn , *t geen tot Meel gemaakt en
waar van Brood gebakken wordt. Dat meel is zo fchoon en
goed, dat de inwoonders, alwaar het gevonden wordt, geen
vat van het zelve voor een vat Deenfch Meel zouden willen

"^ verruilen. Het gemelde wilde Graan of die foort van Koorn
waft in bloot zand, zaait zich jaarlyksvan zejven,en geeft

fchoon ftroo , 't geen de daarom ftreeks wonende tot dek^
king hunner huizen gebruiken : ook kan dit Graan ten be-

wys dienen , dat aldaar te lande het Koorn zeer wel was-

fen en ryp worden kan 5 ten minften moeft dat Koorn , 't

geen gewoon is aldaar te waden, door het land verplant

en voor de inwoonders ingeoogft worden , waRneer men
hetmet ernft behartigde. Vermoedelykisheteenoverblyffel
van het oude Zaad , t geen weleer in 't land geweeft is

,

en zoude in het toekomende welligt niet meer, uit hoof-

de van de Koninglyke fchikkingen ten beften van het

land, voor wild Koorn aangezien, maar ten nutte der in-

woonders voorgeteelt en algemeen gemaakt kunnen worden.

Van de ^- XXIV. HttAlga Mar'mct^ ofZee^neftel, 'mhTslands-

Meer- S'ól genaamt, wordt van het vee, inzonderheid de Schapen

,

en Zee--^anneer het ebt, alomme gretig gezocht, waarom het

^^ niet zelden gebeurt , dat de Schapen zich als dan te verre

in Zee wagen, en niet weder aan land konnen komen ,^

wanneer zy op een kleine hoogte geraken, die by den
opkomenden vloed terftond overftroomt wordt. Al het

vee gedyt 'ér zeer wel van, en bekomt geen onaangenam^n
ftnaak. 'S Lands inwoonders zoeken dat Zeegewas zo be-

geerig als het vee, niet om het te drogen en het vee by
gebrek van hooi voor te werpen, maar het zelf te eten,

en het aan anderen, die niet aan de zeekuften wonen, te

verkopen, door wien het half zo dier als gedroogde vifch

betaalt wordt , waar uit blykt^ dat het niet alleen in-

itc^mmerlyke tyden een' goede /pyze voorde inwoonders

i» 5i.
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is, maar ook ten allen tyden begeerig wordt gezogt en

voor zeer gezond tot fpyze gehouden, weshalven ook hier-

in de zee het land een zegen toebrengt. Behalven dat Zee-

gewas vindt men nog menigerlei Zeegras en andere Zee-
kruiden, die door het vee, (ook zelfs alwaar anderzins de

befte weiden zyn) begeerig gezogt worden, vermoedelyk
vermits de ziltigheid dier kruiden hun aangenaam is. De
namen van dezelve zyn by de inwoonders zo veelvuldig en

verfcheiden, dat het een' byzondere wetenfchap zoude uit-

maken, dezelve alle te noemen en te kennen. Ook vindt

men by wylen Coralen-^ doch vermits niemand begeerig is,

dezelve te zoeken, bekomt men ze zelden, en fiegts by
toeval, naamlyk wanneer zy aan een vilcha.\^el vaft ge-

raken.

§. XXV. De Beren worden 'er by wylen gezien, en ko- ofwilde

men met h^i Groenlands dryfys over, weshalven zy voorpierea

geen inlandfche maar vreemde dieren gehouden ^ïicetenj^'^®^

worden en den inwoonders zo onaangenaam zyn , dai de- "

zen hun geen tyd gunnen zich uit te breiden ; want zo dra

•een Beer voet aan land gezet heeft, en de Tslanders hem
zien, of zyn fpoor ontdekken^ laten zy hem geen' ruft,

tot zy hem afgemaakt hebben ; doch dit gefchied niet door
opontboden manfchap, maar meeft door een enkel man,
ja wel zodanig, dat wanneer het fpoor van een Beer naar

ongebaande rotfen leidt, zyn vervolger hem nakloutert,

aantaft en doodt, 't geen gemeenlyk met een Snaphaan
gefchied, hoewel men ook enigen vind, die alleen met een'

Spiets den Beer te gemoet gaan en vellen
,
gelyk dan een

oud onlangs overleden man in het Noorden en Noorder Sys-

fel by LangeneSy (alwaar de Beren merendeels in het land

komen) in zyn leven in de 20 Beren omgebragt heeft,

waar toe hy , offchoon hy zeer wel met fchietgeweer wift

om te gaan, altoos maar een' Spiets gebruikte, waarmede
hy manmoedig op de Beren los ging en dezelve altoos al-

. leen doodde. VVanneer onvoorziens een Beer in het land
een Menfch ontmoet , die buiten ftaat of niet gewend is
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hem te wederftaan, weet de zodanige hem behendig te

ontvluchten; want hy het dier iets voorwerpt, waar
mede het zich bezig houdt, en meeden tyds een want of
handfchoen; want wanneer de Beer denzelven voor zich

heeft, gaat hy niet van de plaats, voor dat hy den hand-

ichoen en alle de vingeren omgekeert heeft, waar mede
hy een taaralyken tyd verfpilt, vermits hy zulks niet zeer

behendig te doen weet, terwyl de perfoon tyd wint, om
een goed gedeelte wegs voort te geraken, doch echter is

het wel eens gebeurt, dat een Menfch dooreen Beer in-

Noorder Syffel omgebragt wierd. Dat voorts de Tslanders-

zo naauw acht geven , op dat geen> Beer by hen zoüde
blyven neftelen

,
gefchiedt gedeeltelyk, om het nadeel afte-

wenden , 't geen hun vee door die dieren lydt, en ook ge«-

deeltelyk, vermits hy, die een Beerombrengf, een' zekere

premie voor den huid bekomt, die men den Amtman in

naam vanden Koning overleveren moet, vermits het als-

een regale word aangemerkt , nadien de huiden der Groeti'

Jandfche Bcrer veel fraijer dan anderen zyn-, en men witte ^
graauwe, bruine en gevlekte vind-.

Van de §. XXVI. Demeeïle V ofTen dezes lands zyn A/i^rrö/i», (ge-
"Voffcn* ]yk de Tslanders die verwe noemen) gelyk ook een gedeelte

hunner Schapen en onze Voflèn zyn. Wanneer men enige
zwarte vind, die echt-er zeer zeldzaam zyn, zyn het geen-

inlandfche, maar die door het óiïyf^s uit Groenlandzen o-

vergekomen : ook vind men< vele witten , maar zeer weinige

blaauwen. De witte Voflen zyn zo wel des zomers als 's

winters v/it, en veranderen hunnen verwen niet, gelyk ik zelfs

meer dan eens gezien heb. Dus behouden ook de Voflen
van andere verwen hunnen kleur, zowel des winters als

zomers, behalven ten tyde dat hunne hairen uitvallen , als

wanneer, gelyk bekent is, alle dieren een ander aanzien heb*-

ben. Behalven andere middelen om de Voflèn te vangen,
bedienen,zich de Tslanders van eerr' lift, om vele Vofl^en te

"verdelgen, naamlyk, zy laten het ftinkend aas van een

Paardeeo, verreij weg, rond flepen ,. ea leggen het daarna
* Oir
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op een' plaats, alwaar de Schutter een klein huïs in een'

hinderlage opgeflagen heeft, als wanneer de Voflen, den reuk

van verre volgende, zich voorts om dat aas verzamelm , en

de Schutter 3 of 4 te gelyk treffen kan j zulks op enen

nacht een gantfchc hoop verdelgt kan worden. Weleer
hadden zy tot het vangen derVoflèn een' vinding,, niet

ongelyk de zogenaamde PVolfshoven in Nocrwegen j doch die

thans niet meer gebruikt worden Voskoeken ontbieden zy

zelden, vermits die hun te veel koften ,. en zy ook geen ho-

nig hebbende ,. dezelve ontbieden moeten.

§. XXVII. Men kan zepgen, dat de Paarden in Tshnd Van de

van den aart der Noorweegiche zyn, vermits hunne voor- ï^^^^^^"'

vaderen aldaar uit Noorwegen zyn gebragt, offchoon ook
enigen uit Sihotland overgebragt zouden konnen wezen

,

waar op de Tslanders in oude tyden groten handel dreven

,

weshalven io de Engelfche taal veleYslandfche woorden
voorkomen. De Paarden zyn niet alle even klein; doch
de grootfte zowel als de kleinüe fterk en taumlyk leven-

difi;, maar niet boosaa'rtig enbytachtig: in het tegendeel

heb ik nergens onder de Paarden geduldiger en gedweër
gezien, dan deYslandfche, offchoon wel enige onder hen
boosaartig en bytachtig gevonden zouden konnen worden,
byzondcr onder de herigften, die, gelyk by ons, moedi-
ger zyn. De Paarden, die alleen in den zomer tot den
arbeid gebruikt worden, gaan het gantfche jaar door in het
veld, zonder in Stallen te komen , en bevinden zich

daarby zeer wel. Zy konnen met de poten door tamelyk
hard ysflaan,en zich daar door den weg tot hunvoedfelen
fpyze banen. De Rypaarden, waar van een ieder zo veel

heeft als hem behaagt en zyn vermogen toelaat , (laan ge-
etende den gantfchen winter op de Stal-, gelyk by ons.

De Paarden, die de Tslanders te veel hebben, of niet fc-
b "ken, worden , na alvorens getekend te zyn, naar het
gebergte gedreven, alwaar zy enige jaren achtereen blyven,
en wanneer zy dezelve weder begeren, word volk derwaards
i/czonden,, die hen byeen dr.yven en met ftrikken vangen-,,
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zelden op de Schapenfokkery toelegt , heeft men zelden

Schaapsflallen , en moet ik ook zeggen, dat men dezelve

zelden nodig heeft; want gedurende de beide winters
,

die ik aldaar geweeft ben, gedoogde het weer zeer wel

dat de Schapen den gantfchen winter in 't veld konden
blyven, behalven alleen 5 of4 weken, wanneer enigen

,

die met hunne Schapen beter dan anderen omgingen,
de Lammeren alleen in huis namen, en hun voeder ga-

ven , vermits de Lammeren , die noch geen jaar oud zyn ,,

de koude zowel niet konnen uitftaan , als de oudere Scha-

pen. Ook heb ik Schaapilallen door de natuur gemaakt
gezien , die vele 100 Schapen konden omvatten en werwaards
zy zich ook werkelyk begaven , wanneer het zeer kwaad
weer maakte. Die holen heb ik altoos |op zodanige plaat-

fèn gevonden , alwaar weleer aardbranden geweeft zyn , en
mitsdien de aarde aldaar zeer uitgeholtis, en zyn derhalven
die holen den Schapen beide in den winter en zomer zeer

nut, vermits zy zich des winters in kwaad weer daarin

verfchuilen konnen, en des zomers overvloedig voed fèl

hebben , hoewel zy ook aldaar aan den anderen kant hun-
ne ergfte vyanden,deVoflèn, vinden, welke 'er zich gaar-

ne in onthouden, zowel wegens de vele gaten, die 'er in

zyn, als den vetten buit, die zy 'er maken konnen. Nooit
ziet men de Schaper: de Paarden navolgen, om door het

Sneeuw te geraken, want zy zo wel als de Paarden een''

opening tot op het Gras konnen maken. Doch wanneer
de winter te ftreng is, komen zy, gelyk ik gezegt heb,,

inde Stallen; ook eten de Schapen geen Mos, maarzoe-
ken altoos het Gras 't geen ik nooit gehoort heb dat hun
20 zeer ontbroken heeft,dat zy uit groten hongerde (taar-

ten der Paarden zouden af eten. Offchoon de Tshnden
Stallen voor hunne Schapen hebben, en dezelve daarin ge-

durende den winter voederen , dryven zy ze nochtans, wan-
neer de Sneeuw niet hoog ligt, en het weer zich ten goe-
den fchikt, naar het veld,. zo ter ververfching,, als om 'er

hun voedfd te zoeken en ondertuüchen het hooi te befpa^

ren;
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ren; want 'er veel toe zoude behoren, als een man 3 a 4, ja

500 Schapen gedurende den winter van voeder zoude moe-
ten verzorgen. Naar het Zuiden, en in zodanige plaat-

fèn van het land, alwaar de handel niet voornaamlyk met
vee gefchiedt , is de hoede der Schapen flegterdan in het
noorden, en wordt 'er het vee zelden cp de Stallen gebragt,

vermits 'er de Sneeuw op het vlakke veld niet boven
een' hand breed hoog ligt; ook werden aldaar geen Schaap-
herders gehouden, en de veehoedery is'er zeer gering; daar

in het tegendeel in de noordelyke en ooftelyke diftriden

en vonrts overal, alwaar de veefokkery de voornaamfte be-
zigheid is, de inwoonders ieder een harder by de Schapen
houden , die 'er daaglyks by is en niets anders te doen
heeft ; hebbende die harder een of twee Paarden tot zyn
dienft, en een paar afgerichte Honden , die hy gebruikt,

om de Schapen byeen te dryven. Weinige Schapen in

Tsland hebben 4 hoornen en by wylen noch een kleiner
,

die men voor het vyfde houden kan, en worden de raarfte

onder dezelve uitgezocht en ter vereering naar Coppenhage

en Gluckfiad gezonden j weshalven men niet zeggen kan dat

de Yslandfche Schapen gemeenlyk meer dan 4 hoornen heb-
ben; want men ondereen' gantfche kudde van 500 fluks

naauwl^ks 4 of 6 vindt, die 4 of ten hoogften y hoornen
hebben; konnende noch min met waarheid gezegt wor-
den, dat zy tot 8 hoornen en onder dezelve menigmaal
een voor in den kop zouden hebben. Onder de vele duizen-

den Schapen , die jaarlyks naar de handelplaatfen gebragt
worden, zyn gewis velen zonder hoornen, en alleen weini-

gen met meer dan 2 hoornen , welke laatftgenoemden

wegens hunne zeldzaamheid meer dan andere gelden, waar
uit ook blykt, dat het niet zeer gemeen is, dat de Scha-
pen meer dan 2 hoornen hebben. Men vergift zich door
vaft te (lellen, dat de Oflèn en Koejen aldaar hoornen

zoude ontbreken; want ik zelf in de zuidelyke diftridlen

des lands, en waar ik ook elders geweeft ben, vele Koe-
jen met hoornen gezien hebj behalven dat in het noorden

de
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dè gehoornde OHen en Koejen meerder in getal 2yn , dan

die hoornen zouden ontbreken.

§. XXIX. Op verfcheide plaatfen worden Bokken en Van de

Geiten in menigte gevonden, byzonder in NoorderSyJfely^oVkttï

alwaar, en zo ook in andere Dillriden, kleine Boflchen *°^^"

Kreupelboflchen en Struwellen zyn, en men een derde ge-

deehe meer Geiten dan Schapen aantreft ; daarenboven

vindt men ook in het ooftelyk gedeelte des lands en voorts

elders vele Geiten, die aldaar zo gemaklyk gehouden wor-
den. Jat zy zeer goede en overvloedige melk geven, gelyk
ik zelf gezien heb.

§* XXX. In Tsland heb ïk zo goed Rundvee als in Den- vtn de
marken^ en zo wel gevoeden OlTen en Koejen gezien , alsOfTepen

men zoude konnen wenfchen. De Koejen geven aldaar zo K-o^jea.

veel melk, als zy van goeden aart zyn ^ want daarin is,

gelyk ook elders, het onderfcheid zeer groot. Men vindt

Koejen, die daaglyks lo pinten melk geven, doch die zyn
ook vanden beften aart, anderzins geven zy daaglyks lo
of 12 pinten en de (legale minder. In de zuidelyke deelen des

lands , alwaar de rechte Vifchplaatfen en die derhalven volk-

ryker dan andere diftri(5len zyn, weshalven 'er ook meer
Koejen vereifcht worden, doch minder Gras en Hooi is,

2yn de inwoonders gewoon, de Koejen het nat, waarin
zy hun Vifch gekookt hebben , en ook de graten van den
Vifch, na dat dezelve murw gekookt zyn, voor te zet-

ten. Hier aan zyn de Koejen zo zeer gewend, dat zyhct
gaarne eten, gelyk het haar ook zeer wel bekomt en als

een verfrifling voor haar is , waar van zy goede melk ge-
ven.

%. XXXI. DeMelk wordt 't zyraauw, ofgekookt, door Vand»
de Tslanders niet zo zeer tot artzeny als voedfel gebruikt j

Melk ea

ook zyn zy van gevoelen, dat de zieken geen' raauwe melkgJ^Qj
gjj

moge gebruiken , maar men dezelve voor hun koken syrc.

moet. De voornaamfte en gewone drank der inwoonders
beftaat, gelyk den Heer Anderfon naar waarheid bericht

,

in hui of wei , die zy op de volgende wyze bereiden. Zy
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maken al hun boter van zoeten room of zaan , en doen
vervolgens de overgebleve dunne of botermelk onder de
andere melk , waar van de room afgenomen is. Vervol-
gens word zy gewarmt, en laauw of half warm geworden
zynde, 'er Leb of Kaaslub ia gedaan, om haar te doen
Itremmen. Voorts hangt men dezelve in een linnen doek
op, om het dunne of de hui 'er te doen aflopen, waarna
het dikke tot fpyze , en het dunne of de hui tot drank ge-
bruikt wordt. Het eerfte noemen zy Skior en het laatfte

Syre. Wanneer die drank oud wordt, wordt zy niet goor en
drabbig, maar hoe ouder hoe klaarder, zulks men haar in
plaats van goede wyneek gebruiken en 'er iets ter bewa-
ring voor het verderf in leggen kan. Daarom is 't , dat
de mwoonders haar, wanneer zy ondrinkbaar geworden
is, met water vermengen, verdunnen en verlengen.

VanBo- §. XXXII. Nadien in het land een grote voorraad van

|^^° melk is, wordt 'er derhalven ook veel Boter gemaakt,
en zulks altoos van zoeten room, gelyk hier boven ge-
zegt is^ ook maakt men 'er Kaas,doch niet alomme, ver*

mits aan den enen kant de inwoonders die konil niet ver*
flaan, en zy aan den anderen kant 'er gene liefhebbers
van zyn, maar veelliever Shür en Syrt van de melk ma-
ken. De Boter in Tsland wordt doorgaans niet gezouten

,

en die gewoonte heeft za zeer de overhand genomen,
dat men in gezouten Boter geen fmaak vindt. Ik ^reekhier
van den gemenen man en het grootfl gedeelte der inwoon-
ders, vermits men velen vindt, die in Denmarken aan de
gezouten Boter gewend zyn, en dezelve ook doen zouten.

Doch nadien daar toe het Zout gekogt moet worden , en zulks

den gemenen man tekoftbaar valt, ismen tot de gewoonte
gekomen, de Boter ongezouten te eten, welke hun ook
veel beter dan de gezouten fmaakt : en wie doch kan van
eens anders fmaak oordeelen , of dezelve berispen.^

Woede §. XXXIII. Tot het flachten van het Vee bedienen de
Y«Un.

tfjJan^ers zich van twee middelen , naamlyk het te kollen,

hviQ ofmet een dun Penmes in den nek te (leken ^ en het dus

te
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te doden, en wanneer het dier in ftukken gehouwen is,ycé

gebruiken zy het vleefch merendeels verfch j doch het te-^^^|^**
,

gens den winter tot hunnen voorraad flachtende, hangt deyieefdi

gemene man het in den rook, en bewaart het dusj invoe-behaa-

gen zeer weinigen hun vleefch zouten, vermits, zy
gelvk<*clen.

gezegt is, daarin weinig fmaak vinden, en noch veel min-

der door het Zeewater halen.

§. XXXIV. Dat voortyds Zwynen in Tsïand geweeft Van de

zyn , blykt inzonderheid uit de benaming , die verfcheide^^ï"^**

plaatfen in het land dragen, als Suine^al ^[Zwynséial) Suine-

mfz^ isuineVatney Suine-Sparde ^ Suine Hiige ^ SuineVóllum

en anderen, doch de oorzaak, waarom de inwoonders die .

dieren niet houden noch aankweken, is, dat de Zwynen '

hunne Omtuiningen en Grasvelden verderven , en het hun
te koftbaar zoude vallen , dezelve fterk te doen toeneemen.

Honden en Katten hebben de Tslanders niet alleen , maar
zelfs in grote menigte, inzonderheid de eerftgenoemden

,

welke gedeeltelyk door de Herders gebruikt worden , om
hun vee te bewaren; weshalven men niet ligt een Herder
ziet, die geen Hond by zich heeft. Gedeeltelyk gebruikt

men ook de Honden te huis by de woningen , om het vee ,

't geen rondom de woningen en huizen ligt, van de omtui-
ningen af te houden. Voorts hebben zy zo vele Honden,
dat men naauwlykseen menfch ziet gaan of ryden,dieniet
een of meer van die dieren by zich heeft. Katten hebben
zy zo veel niet: echter zyn hun dezelve van nut, om de
muizen te verdryven , die hun anderzins veel ongemak
zouden veroorzaken.

^. XXXV. Hoenderen , Duiven en Enden heb ik op y^^
vele plaatfen in het heiland gezien,. en zal waarfchynlyt het tam
een' noch grotere menigte in de oofterlyke gedeeltens desPluim-

lands en in zodanige oorden gevonden worden , alwaar sedkrt»

het wilde Koorn tot hun voedfel walt; doch doorgaans
worden die dieren door de bemiddelde lieden gehouden,
welke tmy* to inen Gerft, Bonen en Wikken kopen, om
dezelve daar mede te voederen, en gebruik van hunne
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Eyeren te konnen maken. Voorts vindt men*er een* gro>

te menigte wilde Enden , Berghoenen en dergelyken ^
zulks het den inwoonderen op zekere tyden des jaars aan
gene Eyeren van wilde Vogelen ontbreekt, die zeer wel
fmakende zyn, en zy in groter overvloed hebben, dan
dat zy die alle verfch zouden konnen vermannen^ wes*-

halven het dwaas zoude wezen, tamme vogelen tot hun-
ne merkelyke koften te houden, nadien zy zo veel wilden
hebben , diè hun niets koden

.

$. XXXVI. Onder het edel Landgevogett kan men, hut-

ten de grote Snippen en Berghoenen , ook alle iborten van
Snippen , Bergnoenen en andere Snepvogelen tellen ,

die op het Eiland in zo groot een* menigte zyn, als ik op an-
dere plaat(èn ooit gezien heb. De ffsïanders fcbietende Berg-

hoenen in zo groot een* menigte, dat men altoos van de<-

zelve genoeg te koop bekomen kan. Zy vangen genen van
dezelve , dan die de Valkeniers gebruiken , om daar mede de
Valken te vangen , en dezelve zyn zeer moeilyk te verdrik-

ken, vermits zy allerwegen hun voedlêl vinden , enderhalven
niet ligt in de gefpannen (Irikken gelokt konnen worden

;

weshaTven de Valkeniers doorgaans Duiven en Hoenderen
houden , om tot het vangen der Valken te konnen gebrui-

ken, wanneer hun de Berghoenen ontbreken, *t geen een blyk
uitlevert, dat men dezelve niet ligt vangen kan.

§ XXxVII. In het land vind men gene andere Roofvogels
,,

dan Arenden, Valken en eni^e klei 'e Havikken en Ravens.
Van de laatftgenoemdeibort is aldaar een taamlyke menigte;
doch van de andere veel minder; en ware het tewenichen,^

'dat men een' menigte Valken in 2Jr/tiff^ vond, die den in-

woonderen zeer wel te ftade zouden komen.

§; XXXVIH. De inwoonders kennen maar eene fbort

van Arenden, die ik zelf gezien hehen my redelyk groot
voorkwamen. Men weet ook niet, datzy het vee grote
fehsde zoude doen; want %ulks aan dejonge Lammeren zoude
moeten synidoch vermits deinwoondeis^gelykikreedsge-
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zegt heb, hunne Schapen en Lammeren vlytig hoeden,
blyft voor de Arenden zeer weinig ten beften. Ik heb de
Arenden dikwerf op het ftrand by de Zeeboezems gezien,

alwaar zy hunmeefte aas van een'zekerefoortvan viilchen

zoeken } die zich ophouden, alwaar grondig water is; ook
weten zy zich zeer wel te behelpen met den roof, die zy
den Valken en Havikken ontjagen en van dezelve pionde-

ren, vermits de Arenden zo behendig als zy niet zyn, om
op een Berghoen of anderen wilden Vogel te vallen; doch
dat zy Kinderen van vier of vyfjaren weg zouden liepen

,

daar van heeft men nooit in het land iets gehoort.

S XXXIX. Gelyk de inwoenders maar eene (bort van VanH»»
Arenden kennen , zo ook kennen zy maar eene foort van^^*^**
Havikken, waar van ik zelfenigen gezien heb Dezelve zyn
klein , gelyk onze Sperwers , en konnen niet onder de ontlag-

lykeRoofvogels getelt worden,zoom dat dezelve in geen gro-
te menigte zyn, als om dat zy maar alleen op kleine vo-
gels, als onze Muflchen of een klein Kuiken, \ geen hun
voorkomt, vallen. In TslanJ worden geen' Havikken ge-
vangen; maar op de Schepen een goed (luk weegs van
land, gebeurt het dikwils, dat het Scheepsvolk des nachts

zulke kleine Havikken vangen, die zich om te ruften op
het Schip nedergezet hebben. . .m

$. XL. *£r is maar eene (bort van Valken ; doch de Vt»
mannetjes zyn een weinig kleiner, dan de wyfjes, waaruit Valk«a.

de dwaling Tpruit, dat onder hun verfcheide foorten zyn.
Betreffende de kleuren , dezen zyn wit halfwit en graauw^
en kan het gebeuren, dat een neft jongen van eenerlet

kleur gevonden wordt, 't geen by de inwoonderseen' zeer
bekende zaak is, vermits zy zulks te meermalen bevonden
hebben. Ik kan verzekeren, dat byna alle de Valkennes-
ten in het land bekent zyn ; want een ieder Valkenvanger
zich in zyn diftri^ zeer naauwkeurig toelegt, om dezelve
te ontdekken, zyne vangft daarnaaar in te richten, en
zyn netten niet verre van daar te fpanne». Behalven de
Vilken^ die in het land neften maken, komen ook dikwils

£ l des
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des winters enigen uit Gr^/irZiiif^ over , die merendeels wit

zyn , en door de Valkenvangers vliegende Valken genaamt
worden , vermits zy gene neften in het land hebben. Dat
de Tslandfcbe Valken de beften onder allen zyn , is alomme
bekentj want gelyk een noorweegfche ofandere valk maar al-

leen tweejaren tot de jagt dienen kan,kan ttuTslandfcbe twaalf
en meer jaren daar toe gebruikt worden, en is daarenbo-
ven groter en van beter eigenfchap, dan de anderen.

De reizende Valkenier komt jaarlyksmet een oftwee be-
dienden met een Schip van Holm naar Beffefted^ alwaar
's Konings Valkenhuis ftaat; doch vangt geen* Valken in

*t land. in een ieder diftriól van Tsland zyn Valkenvangers

,

die daar toe brieven van den Amptman hebben, en mag
niemand dan dezen, een ieder in zyn diftrióè, dezelve van-
gen. Zy alle zyn Tslanders , en winnen daar mede goed
geld , wanneer het geluk hun gunftig is. Na dat de be^
kwaamfte uitgekozen en de onbekwame afgekeurt zyn

,

ontfan^en de Valkenvangers op bewys van den reizenden
Valkenier van 's Konings landvoogd i$ ryksdaalers voor
een witten Valk, lo ryksdaalers voor een half witten, en
noch daarenboven een' gifte van 2,3, of4 ryksdalers. Voor
een graauwen Valk bekwamen zy weleer 5 ryksdalers;
doch federt enige Jaren heeft de Koning hun voor een le-

deren graauwen valk 7 ryksdalers toegelegt.

%. XLl. Uilen vind men in Tsland met ^ wat benaming
men dezelve ook zoude willen geven, en kan derhalven
^aar van alhier niets gezegt worden.

$. XLII. De Ravens zyn aldaar, gelyk elders zwart,
Havens. en van een zelven aart als de anderen, naamlyk diefachtig,

weshalven zy zich in menigte aan de woningen of hoeven
onthouden. Buiten de Landvogelen , waar van de heer
Anderfon gewa^ maakt, vindt men in Tsland noch vier óf
zes fobrten kleme Vogelen , die ik^eloof dat in Denmar-
ken niet gezien worden. De Tslander* hebben byzondere
namen voor dezelve. Ene foort van dezen noemen zy
Snee-Titlingen^ vermits zy zich naby de huizen ophouden,

'
. wan'

Van
Uilen.

Van
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en

wanneer het gofneeuwt heeft. Zy zyn gelyk onzeMus-
fchen en fmaken zeer wel. Alwaar Muflcnenin de Heilige

Schrift g^-idd worden , Haat in den Tsland/cbe Bybel 2//-

Jiftl'y doch zyn die Vogelen niet gelyk in geftalte ofverwe.
Voorts acht ik het de moeite niet waardig, die kleine Vo«
gelen verder te befchryven, vermits 'er niets zeldzaams

aan is«

§, XLIII. Offchoon waarlyk een* grote menigte Strand- Van

vogelen in Tslana zyn, kan ik echter gewis verzekeren jg^^,^
dat onder de inwoonders aan den Zeekant weinige zyn ,dieterTo.

hen niet alle kennen of hunne namen weten. De weinigeseis.

klippen, die hier en daar onder het land liggen , en de
kleine onvruchtbare Eilanden, die mede niet veel in getal

zyn, werden van verfcheide foorten van Watervogelen;
bewoont, zo dat zy, gelyk de heer Ander/on zeer wel zegt^

t'enemaal wit van vogeldrek fchynen j doch die Watervo»
gelen zyn 'er echter niet in zo groot eene menigte, dat zy
genoegzaam met vele zwarmen de zee tot op 12 of 18 my-
kn van het Eiland zouden bedekken , maar wel digt by
het land en ter plaat(è de Watervogelen in^ de hogeen (leile

gebergtens ontelbare neften hebben y doch zulks is niet

algemeen en om het gantfche land, vermits in het tegen-
deel het land op de meefte plaatfên aan den zeekant zeer
vlak is, weshalven men 'er weinig Watervogelen vindt^
behalven wanneer een heir Haringen aankomt , die de vo-' .

gelen volgen en op dezelve nedervallen, '^c geen een blyde
mare voor de Viuers is; want dan komt ook een' menigte
Dorfch en andere Viflchen, welke de Haringen van onder
aantaden

,
gelyk de Vogelen van boven.

De Watervogels houden zich jaar uit jaar in by Tsland
op; weshalven net een* vergiffing van den heer Andttfo»
is, te zeggen., dat het ger'ttigfte gedeelte dier vogelen of Ts^

land zoude overwinteren
-, want zulks alleen plaats heeft oii-

trent enige vogelen , als Snepvogelen , wilde Ganzen en*

anderen 5 doch van de Watervogelen kan men het niet zeg-
gen, die hunne woningen (lee£ in de hoge en fleile oe-

vers
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vers des lands hebben
,
gelyk ook op de Klippen in de Zee

en op den Holm , die hier en daar te viuden zvn , alwaar

2y hunne jonge uitbroeden. De ware oorzaak, waarom
zich zo vele Zeevogels rondom het land ophoucfen , is de
grote menigte van allerlei foorten van Viflchen, waarme-
de de grote God het land begenadigt heeft ,

gelyk de heer

., AnderJon zeer wel aanmerkt.
Van de Zeevogelen noemt de gemelde heer inzonden-

heid den Zee-meeuw, en zegt, dat dezelve een zekere wel-
fmakende Vifch, . Rmtifia^rii genaamt en een Karper niet

ongelyk, uit de zee haalt en te lande brengt, en *er niets

anders dan de lever van eet, en den overigen Vifch voorts

liggen laat. Die Vi(ch, hier Kunmagin genaamt, heet

Rothmageftj en is de Vifch, die wy een Steenbyter noe-

men 3 en nadien zich de ViOTchen zeer naby het land op-

houden, daar het water op zyn laagft is, verraflchen de
Zeevogels daar van een' menigte, en zo ook de Zee-meeu-
wen , die *er het ingewand van eten , doch de zogenaam-
de Zwartvogel haalt meer of immers zoveel Viflchen uit

de Zee als de Zee-meeuw, en die Vogel, maar niet de
Meeuw , eet maar alleen de lever. Voorts zyn de Kin-
deren merendeels zeiven goede Viflchersgenoeg, om dien

Vifch te vangen, wantzy zeer ligt te water konnen gaan
en dezelve uit de Stenen halen , als by de eb het water

« ilegts een hand breed hoog (laat.

Van S* XLIV. De Zwanen en wilde £nden verlaten het land
eetbare des winters niet ^ weshalven ook niet gezegt kan wor-

^o'"l^'
^^" > ^*^ ^y ^^ ^^' voorjaar komen. Des Zomers houden

^ *'^** zy zich in de zoete wateren binnen het land op, en des

Winters, wanneer die wateren toegevrozen zyn, zoeken
zy het (Irand en open water , als wanneer men zo ja zom-
tyds enige honderden by een ziet, welke zich in het

voorjaar weder naar de zoete wateren begeven , en aldaar

hunne jongen uitbroeden; zulks ik nooit meer Zwanen
en £nden dan in Tsiand gezien heb. De Zwanen dan

houden zich in grote menigte jaar uit jaar in in Tsiand
op

,;

.
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op en liggen en broeden hunne Eyeren in de zoete Mra-

teren binnen 's lands uit. De P^yeren zyn, gelyk be-^

kend is, groot, waar van de inwoonders een* taamivke

menigte verzamelen, vermits dezelve zeer goed tot {py-

ze zyn. Wanneer het tyd is, dat de Zwanen hunne Ve-
deren laten vallen , en niet wei vliegen konnen , verzame-

len zich enige inwoonderen, en trekken naar het geberg-

te en de zoete wateren, alwaar zy dezelve vervolgen ,

doodflaan en 'er zeer goede Spyze van bekomen; inzon-

derheid fmaakt de boru van de jongen, behoorlyk toebe-

reid zynde, zeer wel; doch het bed van de Zwanen zyn
de Dons en Vederen, die men van haar bekomt, en 'er

veel geld van maakt 3 ook fchiet men op andere tyden van
bet jaar de Zwanen, en gemeenlyk meer dan een teffens,

vermits zy hoopswyze byeen gevonden worden.

§, XLV. Wilde Ganzen zyn niet beftendi^ in het land, Vaa
maar komen in het voorjaar, en vliegen m den herfd wilde

weder weg. Men heeft den heer Anderfon alleen van^*'''^"^

twee foorten bericht gegeven, naamlyk van Margees en
Helfingen ', die beide iets groter dan een grote Ënd

^

en de Helfingen weder een weinig groter dan de Mar^
gees zyn , en witte vederen hebben. Behalven die

beide heeft men nog drie andere foorten , die veel gro-

ter zyn en graauwe Ganzen genaamt worden, offchoon
de Tslanders weder een byzonderen naam tot een ieder

van dezelve hebben. Het onderfcheid bedaat voornaam*
lyk inden Snavel en de Poten, vermits de ene foort ro-

de , de andere geele , en de derde zwarte Snavels en Po-
ten heeft. Voorts hebben zy donkergraauwe Vederen.
De graauwe Ganzen zowel als de Helfingen en Margees
zyn alle welfmakende.
Of alle, die in 't voorjaar in 't land komen , aldaar bly-

ven en jongen uitbroeden, is onzeker, vermits men ge-
zien heeft, dat van de noordelyke hoeken des lands een'
grote menigte de reize naar het noorden voortzettede

,

zulks zy maar enigzins op het land uitruden ; doch on-
F der-

v-

b

) i

\: i jl,|.

I •••i'i

"''t|

ili



4» BESCHRYVING
dertuficfaen en terwyl zy door het land trekken, moeten
zy niet weinig tol betalen, vermits zy yverig met Snap*
banen belaagt worden, zonder welk geweer men genen
van hun bekomt

',
ja zelfs noch bezwaarlyk , dewyl zy

zeer fchuuw zyn , en niet ligt iemand na by hun komen
laten, maar, wanneer zy op het land uitruden, fchild-

wachten uitzetten , die een alarm maken , zodra hun ie-

mand nadert, alswanneer zy terftond de vlucht nemen.
Zy, die binnen 's lands blyven, worden allengs tammer,
zulks men by hun komen en hun fchieten kan , anderzins

kanmen,gelykgezegtis, hun bezwaarlyk bekruipen. Wan-
neer zy in het land komen, ziet men vele honderden ia

cene vlucht.

Van $. XLVI. De Yshnders weten wel tienerlei foort van
wilde en Enden , ieder met een byzonderen naam te noemen , van

ëilten#
welke zy zes foorten tot hunne fpyze gebruiken, en die

zeer wel fmaken. Van alle de foorten , die ik in Den-
• marken ken, heeft men 'er ook, en wel noch meer. De

zulken , die het beft fmaken , zyn zeer klein , en byna
niet groter dan een Duif, welke de Tslanders Oert- tienden

noemen, vermits zy zich gaarne by de wateren ophou-
den, alwaar de meelte Oerter, dat is kleine meeren zyn;
doch van die foort vindt men zo groot een getal niet, als

wel van de anderen. De meefle Enden zyn derhalven

eetbaar en welfmakend, offchoon de heer yinderfon {chryft ^

dat de meefle wegens hunnen traanachtigen fmaak zeer

onaangenaam en walgelyk zyn. Die dus fmaken worden
door de Yilanders zo min als door anderen gegeten j en
van alle de Zee vogels, welke eigentlyk de zulken zyn,
die een traanachtigen fmaak hebben , eten zy maar alleen

drie foorten, naamlyk de langvigen, Lunden en Alker,
die niet zeer naar traan fmaken. Onder de Enden kan
men ook den Eidervogel tellen, welke voor Tsland van
een groot gewigt is, wegens het groot nut en voordeel 't

geen de inwoonders van zyne koftelyke Eyeren en Dons
genieten. Het mannetje is ongevaar zo groot als een

Gan»
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Gans , en heeft voorts vele witte vederen; daarentegen is

het wyfje n'iet veel groter dan een Ënd , met donkerbruine
vederen, doch iets witter onder de bord. De grootfle

menigte van dezen vindt men rondom het land, doch meelt

naar het weden, vermits zy aldaar de meefle Eilanden

vinden , die de vogelen het lieffl tot hun onderhoud zoe-

ken. Naar het noorden vindt men ook een gedeelte f

waarom men bedacht geweefl is, kleine Ëilandtjes te ma-
ken, alwaar te voren genen waren, om aldaar den Ëider-

vogel voor te planten, vermits de inwoonders het groot

voordeel begrepen , 't geen hun dezelve verfchafte. Hy
zoekt woefle en onbebouwde kleine Eilandjes, om daarop
te wonen en zyn neft te bouwen ; maar wanneer hy wel
bejegent word, woont hy ook gaarne by menfchén

, ja

zelfs naby hunne huizen; doch alsdan doendemwoondersal
hun vee en voornaamlyk de honden naar het vafteland voeren^

wanneer zy op een Eiland wonen. Zeldzaam is het , doch
ik heb het zelf gezien , dat de Eidervogel ook op het vafte

land zyn neft bouwde; doch dan hadden de menfchén 'er

gelegenheid toe gegeven, vermits zy met denzelven wel
omgmgen en hem niet Hoorden , en op die wyze konnen
de menfchén tulichen die vogelen rond gaan , wanneer zy
op de Eyeren zitten, ja zelf hun een of tweemaal de Kye-
ren tot fpyze ontnemen, vermits de Vogel zitten blyft

en zyn neft ten derdemaal met Eyeren voorziet , en zyne
jongen uitbroeidt, welke het volgende jaar op die plaats

blyven, en zich (lerk vermeerderen, wanneer men wel
nset hen omgaat. Het voordeel, dat zy van den Eider-
vogel genieten, bedaat tn zyne Eyeren en Dons. Wanneer
die Vogel zyn neft bouwt, plukt hy het Dons uit zyn*
bofft, om de Eyeren te beter te verwarmen, en legt vier

Eyeren ter grootte van onze Ganzen Eyeren van groene
verwc. Zodra hy zyn neft gemaakt en heteerft zyne Eye-
ren gelegf heeft, komen de roenfehen , die de pkats toe-

behoort^ en> nemen zowel de Eyeren als het Dons weg, en
verftooren dus het neil, als wanneer de Vogel zich op
-" F 2 nieuw
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nieuw plukt en het neft weder van Eyeren voorziet , in

mening dezelve uit ie broeden, doch 't geen hem mid;
want zo dra men merkt, dat de tweede legging der Eye-
ren gefchied is, werden weder het Dons en de Eyeren
"weggenomen. Hierna keert de Eyervogel ten derde ma-
len geduldig te rug, bouwt weder zyn nefl, en plukt
zich; doch nadien net wyfje haar tot de eerüe neden het

meefl geplukt heeft, komt thans het mannetje haar te

hulp en plukt zich mede, weshalven het laatfte Dons het

befte en witfte is, vermits de mannetjes wit onder deborft,

maar de wyfjes in het tegendeel bruin zyn, en als dan
legt zy ten derdemaal hare Eyeren; doch wanneer deze
weder weggenomen worden, legt zy gene meer, noch
bouwt aldaar nooit weder haar neft, maar zoekt in het
volgend jaar daar toe een' andere plaats, weshalven goede
huishouders zeer wel acht geven, dat zy na de derde leg-

ging hare Eyeren behoudt en gelegenheid bekomt, om de-
zelve uit te broeden; want men alsdan zeker kan zyn,
dat zy volgende jaar met hare jongen weder komen
en in pi<tï,^i van één, twee of drie neften maken zal. Wan-
neer nu dejongen met de oude het neft verlaten hebben, word
het Dons ten derdemalen uit dezelve verzamelt, en op die wy-
ze bekomen de inwoonders tweemaal Eyeren en driemaal
Dons van ieder neft. Hier uit blykt, wat nut en voordeel

het den zulken aanbrengt, die het geluk hebben, dat ve-
le duizenden neften by hen gebouwt worden, waar door
zy een' menigte Eyeren en Dons verkrygen. De Eyeren
der Eidervogels zyn van een zeer goeden fmaak, en zo
goed als onze Hoendereyeren. Het levendig Dons , dat

de Eidervogel zich uitplukt, is, wel is waar, het befte,

doch echter zyn het Dons en de Vederen, die men van
den Vogel op een' andere wyze plukt, mede goed , doch
de huishouder gedoogt niet, dat de Eidervogels gefchoten
worden , ofdat men een Snaphaan naby hun loft , inzon-

derheid niet, wanneer zy hunne neften maken, op dat

zy niet van die plaats zouden wyken*
S. XLVII. In
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§, XLVII. In Tslattéi kent men flegtseene foort van Duike- Van

laars, die zeer wel fmaken en goed tot fpyze zynj want dej^^jj*^*'

Yslanders niets eten dat fterk na traan fmaakt, vermits zy
voorraad genoeg van welfmakende Vogelen hebben.

§. XLVIIÏ. De Lomen isgeenzinseen fchone Vogel ,
ge\yk Van de

men den Heer yftf^^ryöw bericht heeft, maar veeleer van een' Loaicn.

onbevallige gcdalte en gedaante, en noch veel onaange-

namer van geluid, van wieo de inwoonders op generlei

wyze enig nut trekken, vermits zy zyneEyerenofvleelch
niet gebruiken, 't geen ook de oorzaak is, dat zy zich

over het zoeken van zyn neft niet bekommeren , of'er zich

aan gelegen laten liggen.

§. XLIX. Offchoon de Geyervogel zich merendeels op Van de

de Klippen en Scheren, 3 of 4 mylen weftwaards vanGey"-

Reikenes gelegen, ophoudt, word dezelve echter ook op ^°S*^'

andere plaatfen binnen 's lands gevonden. De inwoonders
in de nabuurfchap der Vogelfcncren wonende, varen op
een zeker jaargety derwaards, zoeken met een taamlyk ge-

vaar de Eyeren van dien groten Vogel, en brengen een*

grote lading met zich naar huis in een boot, die door 8

mannen geroeit word. Het gevaar en de moeite bedaat
daarin, hoe men na by de Scheren kan komen j want na-
dien die grote klippen 3 , 4 ja meer mylen van het land

liggen, is de droom aldaar zeer fterk, en kan de boot licht-

lyk tegens de klippen floten en verbryzelen , wanneer ge-
ne genoegzame behoedzaamheid en voorzichtigheid gebruikt
wordt. Onaangezien 'er geen* zo grote menigte van Gey-
ervogels is , als wel van andere Zee-vogels , zyn zy noch-
tans zo zeldzaam niet noch komen zo fchaars voor , dat de
inwoonders dezelve niet dikwils te zien zoude bekomen

,

ten minden worden die Vogelen altoos van de zulken ge-
zien, die hunne Eyeren gaan halen, welke byna zo groot
als Struis eyeren zyn.

S. L. Het is niet aanmerklyker in TsUndy dan in "Noor- Van de

wegen en elders, alwaar fteile Klippen aan den Zeekant Neftea

zyn, dat de Zee-vogels 'ex hunne Neften maken j want al- sJand.
F 3 waar vogels*
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ivaar hoog en (leil land naar de Zee is, bouwen zy hurnie

neflen in alle kloven en gaten van boven tot onder by dui-

zenden, weshalven zulks niet als iets byzonders en merk-
vraardigs by Tsland aangemerkt kan worden. Ik kan zeer

ligt bekeuren, dat de goede lieden, die dit gezien en den
heer Ander/on bericht nebben , het te voren niet gezien

hadden, en derhalven als iets zeldzaams aanmerkten. De
voorzichtigheid , die de Zee-vogels naar hun gevoelen , tot

het verfteken hunner £yeren gebruiken , belet niet, dat de
inwoonders jaarlyks vele honderd duizend uit hunne Nes-
ten halen , waar van zy een groot nut trekken. Hoe
weinige kundigheid die berichters van de gedeltheid dier

nellen hebben, kan men daaruit befpeuren, dat zy voor-

geven , dat men dezelve niet zonder de grootde moeite en
zorgen met lyf en leven^ gevaar kan beklouteren. Het
is t*enemaal onmooglyk, dat een menfch de Neden der
Zee-Vogels zoude konnen beklimmen, vermits zy in de
fleilfteen over hst water hangende bergen zyn; doch niet-

temin weten de inwoonders 'er by te komen, 't geen ik

belyden moet met het grootfte gevaar te gefchieden. Zy
fleken een balk boven de Zee uit , die zy met het ene ein-

de beft^ mooglyk in de aarde vaft maken , en faten van
het ander uitAekend einde hem, die de Ëyeren verzamelen
zal, met een* lyn van boven afzakken, en wanneer deze

zich van zo veel Eyeren voorzien heeft , als hy bergen
kan, tot loo of 200 tefTens, halen zy hem na een gege-

ven teken weder op, en dit wordt zo menigmaal herhaalt

als 'er noch Eyeren zyn, of zo lang hy het uithoirden kan.

De dus nedergel<atene heeft een (lok by zkh , met welken
hy zich van de rótzen kan afflioten^ of wanneer het nov-

dig is, zich naar dezelve toetrekken; en wanneer hy dus

de neften aatidoet, vliegen vele diuizendcn vogelen uit de-

zelve en beklagen zich zo jammerlyk over het gevaar,

waarin zy zicln bevinden, dat men malkanders woorden
niet horen kaïn. Op^ de pjaaiifen des lands , alwaar dé in-

woonders die geiegcnheid hebben ^ WéFke geenzins alge-

meen
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meen is, trekken zy een onuitfpreeklyk nut en voordeel

van die vangft ^ doch behalven de £yeren vangen zy
oponderfchcideplaatfen die Vogelen in een' grote menigte;
ook bekomen zy van dezelve en ook van anderen, die tot

gene fpyze gebruikt konnen worden , een' menigte Vede«
ren, van welke zy zich gedeeltelyk zelven bedienen, en
'er gedeeltelyk Koopmanfchap in dryven. Jk heb zelf /

gezien , hoe de inwoonders zich in die vangd gedragen

,

en moet bekennen, dat het waarlyk zeer gevaarlyke toch-

ten zyn , welke zy ondernemen , om die Vogelen en hun-
ne Eyeren magtig te worden. Nu én dan gebeurt het wel,
dat iemand dooronvoorzichtighud daarby om 't leven komt,
vermits ofde lyn niet fterk genoeg , of de balk niet valt

gehecht is^ doch die ongelukken gebeuren zelden.

§. Lrl De Eyeren der Stiaudvogels in Tsland zyn me- Vancfc

reiideels van een goeden fmaak, doch onder dezelve wor- Eyereu

den die van een zekere kleinen Vogel , door de Tslanders if^ .

Krye genaamt,en onze K.ieviten niet ongélyk, voor de aan. vogcta.'

genaamde gehouden.

§. LIL Gelyk de Heer Anderfon gelooft, zo ook ftelt Van de

men in 't algemeen vart, dat de onuitfpreeklyke menigte 6'^°^^

Zee-viflchen, waar mede Tsland van alle kanten omgeven
Jeevfif

is, verre uit het noorden komt, en zich gedeeltelyk weder fchcn.

van Tsland raar het zuiden wendt. Ik zeg gedeeltelyk,
want op vele plaatfen in 't land is het gantfche jaar door
een gelukkige Viffery, voornaamlyk met kleine Dorfchen,
die Tislingen genaamt worden , en vermoedelyk jongen
van de grotere zyn , vermits zy op alle wyzen dezelve ge-
lyken. De inwoonders vermeinen uit de ervarendheid te

weten, dat de Dorfch rondom het gantfche fand fwem.t,
en wel zodanig, dat hy befchuttingtegens den wind zoekt,
en dat, wanneer de Tislingen dus driemaal rondom ge-
zwommen hebben , zy grote Dorfchen worden. Aleer de
rechte tocht van de grote Dorfchen in 't voorjaar aankomt,
zyn de als dan geviften geenzins zo vet, dan de nieuw
aangekomenen , waarom men niet ten onrechten meent

,
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Be ver-

dat de eerftgonoemdcn gedurende den Winter onder het

land gelegen hebben. Men heeft byzondere aanmerkingen
wegens den loop der Viflchen , naamlyk, dat zy allereerft

by de ooftlyke en daarna by de zuidlyke oevers van het

land aankomen, en zich eindelyk vandaar in den groten
Zeeboezem begeven, gelyk by voorbeeld tuflchen Reike-

ttez en de tVeJler Jóekely welke boezem lo of 12 mylen
breed is, en 8 of 10 mylen diep in 't land gaat, alwaar de
grootfte Viflêry gefchied , van waar zuidwaards alleViflchers-

Haven, behalven alleen Grindewigs-Haven, voorzien wor-
den, en werwaards men zich zdfs uit de noorder landen

tegens den in Tiland zogenaamden VVertyd ter Vifchvangll

begeeft, en daarmede tot in den Zomer en Herfil voort-

vaart, waar van hier na breder gehandelt zal worden,

f. LIlLOffchoon niemand in de befchryving vaneen land

,

ïcheide een' naauwkeurige befchryving van deszelfs Viflchen be-

^'^^'^v? S^®^*» ^^^ '^ echter, in navolging vaneden heer AnderJon ^

fchen. ^^ meeft in 'ïsland bekende Viüchen befchryven , doch
moet vooraf aanmerken, dat de heer Anderjon een en den-
zelven Vifch onderfcheiden namen geeft, gelyk de Ka-
beljauw, die naderhand Dorfch genaamt wordt, en noch-
tans dezelfde Vifch is 5 want de Dorfch wordt in 'ïsland in

drie (borten verdeelt. De eerfte is de rechte grote Dorfch

,

die ook in Tslaud den zelfden naam heeft, doch ook an-

ders by uitzondering de Vifch heet, vermits hy onder allen

de voornaam (Ie is. Dezen noemen de Hollanders, gelyk
ook de Deuen Kabeljauw. Na den groten Dorfch volgt

de middel-Dorfch, welke door de Tslanders Stuttingen ge-
naamt wordt, en eindelyk de kleine Dorfch, dien dQimtt-
den TisJwgefiy doch wy Titling noemen.

§. LIV. Wegens de Haringen moet ik , hoe ongaarne ook
zeggen, dat de Heer Anderfon zich grooflyk vergift, met
te zeggen : wat Tsland betreft wete ik »W, dat alle deszelfs

Bayen zodanig met den beften en vetflen Haring vervult zyn
,

dat , zo het gering getal en onvermogen der inwoonders het niet

lelettede^ dezelve daarmede welhaaji en bequaam de voordelig-

Van de
Harin.
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Jh handel wude konnen dryven , want het zo zelden gefchied, dat

in die Bayen en Zeeboezems grote menigten Haringen
komen, dat de Inwoonders veeleer de jaren tellen konnen,
dat zulks gefchied is, vermits dikwils vele jaren verlopen

dat geen de geringde Haring befpeurt wordt ; doch wan-
neer zy nu of dan door de WalvilTchen of andere hun-
ner vervolgers in den een of andere Boezem of Baay als

in een Fuik worden gedreven, gebeurt het wel eens, dat

zich van dezelve een' zo grote menigte opdoet, dat men
•er naauwlyks met een Boot door roejen ^ en zo veel men
begeert, van dezelve opfcheppen kan. Nadien zulks .ech-

ter zeer zelden gelchiedt, zyn de Tslanders zodanig een*

Viflèry niet gewoon , behalven dat hun daar toe het nr>di-

ge gereedfchap en de kennis der Haringvangft ontbreekt,

weshalven zy, wanneer zulks gebeurt, *er zich zo wel
niet van bedienen , als zy anderzins zouden konnen
doen; ook mangelt hun Zout, om dezelve in te zouten,
vermits de Koopvaarders ten dien tyde noch niet aangeko-
men zyn, weshalven zy van de Haringen ook niet meer
vangen , dan zy verfch eten konnen. De heer Anderfon
beklaagt zich , dat hy de onderfcheide foorten der Harin<
gen, vermits niemand zich 'er op toelegt, onmoogiyk
vroed heeft konnen worden , en echter heeft men zien de
moeite gegeven , hem van een' foort te berichten , die nooit

by Tsland gezien is, en drie vierde delen van een' elle

lang , en de dikte van drie vingeren breed zoude wezen

;

doch hoe vele Boten vol door de Tslanders uit de
Zeegefchept mogten wezen, is \an nooit een Haring van
de gezegde grote te voren gekomen. Maar wanneer ik

zeg, dat geen Haring naar STf/a»^ komt , dan alleen byby-
zondere toevallen en zelden, zo verfta ik de Haringen,
die de heer /tnderfon meent, naamlyk onze gewone, goe-
de en vette Haringen, die wy gezouten of gekookt eten

5

want anderzins komt een' menigte kleiner' Haringen , ver-

moedelyk de zogenaamde Sardellen, met den Dorfch, die

door den laatftgenoemden Vifch als zyne aangenaamfte
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yo BESCHRYVING
voed fel vervolgt word, en waarop de Vogelen om de.

zelve redenen van boven nedervalien ^ doch waarop de
Walvifch afkomt , en die kleine Haringen met hunne bei-

derlei vervolgers inzwelgt
,
gelyk men dikwerfgezien heefc.

't Is eens gebeurt , dat by eb een Walvifch in zodanig een' ver-
volgingen vraadachtigheid te naby het land gekomen zyn-
de, 'er op vaft bleef, als wanneer de inwoondersop hem
afkwamen, hem de reft gaven, en meer dan 600 Dor-
fchen teffens in denzelven vonden, die noch vers en leven-

dig waren j pok vonden zy 'er een' menigte kleiner Harin-
gen en eenige Vogelen in. Van die kleine Haringen zyn
voornaamlyk twederlei foorten, ieder van welke by de in-

woonders hunne byzondere namen hebben. De eene foort

noemen zy Sandheringen^ vermits zy op de Zandbanken in

de Zee rondom het land merendeels het gantfche jaar door
liggen. Dezen worden het meeft in de magen der grootfte

Viflchen gevonden. Dè andere foort noemen de inwoon-
ders Laadden S'tld

^ (ruwe of hairige Haring) vermits zy
een' ftreek gelyk hair langs de ruggen hebben; en wanneer
deze gevangen of in de magen der gevangen Viflchen ge-
vonden worden , houden zy zich verzeekert , dat de Dorfch
welhaaft volgen zal, vermits die foort van Haring zich an-

derzins niet altoos daar omftreeks ophoud. Wanneer de
heer Anderfon vervolgens in dit Artikel van den Walvifch
fpreekt, den Noord Kaper genaamt, zet hy in zyne noten
'er onder, dat de Yslanders denzelven voortyds Sildreke

noemden, 't geen hyHaringmeefter vertaalt, doch de ei-

gentlyke beduid ing van dat woord niet is. Niet alleen

noemden zy hem voortyds zodanig, maar noemen hem ook
noch Sildreke^ dat is Haringdryver, vermits die Walvifch
den Haring fterk vervolgt, welke uit vrees voor hem naar

het land loopt. In de Tsïandfche taal beduit het woord Re»
ke zo veel als dryven, weshalven men ook Dryfhout Re*
kerid noemt, gelyk men ook in het dryven van Schapen
en Paarden dat woord Reke gebruikt. Zeker is 't en be-

kent, gelyk de heer Anderfon Cchr^ ft ^ dat de Haring, zelfs

de
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de grootde, het bede aas is, om Dorfch te vangen; doch
wordt daartoe door de Tslanders niet gebruikt , aangemerkt zy
denzelvea niet altoos bekomen konnen. Vermits de heer

Jnderfon fchryft y dat deGroenlandsvaarders, wanneer zy
onder Spitsbergen of daaromtrent een Dorfch vangen wil-

len , en geen verfchen of natuur!yken Haring by de hand
hebben , een nagemaakten Haring van wit blik 'er toe ge-

bruiken, waar aan de Dorfch, als ware het een rechten

Haring, byten zoude, deed ik in Tshnd^t proeve nemen,
om met een van tin nagemaakten Haring Dorfch te van-

gen y doch in dat jaar was de Dorfchvan^d zeer flegt en
wilde ook niet gelukken, maar de Tslanaers in de zelfde

boot, die Moflelen of een iluk raauw Vlee/ch aan den an-

gel hadden, bekwamen zo fpoedig Dorfchen, als zy, die

met den gewaanden Haring viften. Daarenboven is aan-

merklyk, dat de Dorfchen en Haringen niet doorgaans by-
een volgen , want anders de Yslanders zelden Dorfchen zou-
de bekomen, vermits de Haring aldaar niet alle jaren ge-

vonden wordt, maar de kleine (bort van Haring, waar
van gefproken is, volgt altoos met den Dorfch en is zync
gewone fpyze:doch van die kleine foort van Haring wordt
niets gevangen , om dat de Tslanders 'er geen netlen toe
hebben , en hun ook meer aan den Dorfch gelegen is. Het
is aartig, gelyk ik dikwils gezien heb, wanneer die kleine

Haringen in zulk ene menigte aankomen , hoe de Zeevo-
gelen alsdan by duizenden boven hen in de lucht zweven,
en gelyk Pylen in de Zee vallen , om dezelve te vangen , als

wanneer zy tot onder het water duikelen, en dus volgen
zy de Haringen alomme, die dan in de kleine Zeeboezems
hunne toevlucht zoeken , : alwaar zy echter een te gc-

wiflêr buit der Vogelen worden. > ,

§. LV. Gelyk ik hier voren zeide, noemt men mTsIand Van de

den Kabeljaauw met geen' andere dan de algemene bena- ^?/*^^,

ming van Dorfch y de grootfte zowel als de twee kleiner'
?|[J^^^'

foorten , die by Tsland gevonden worden. In het noorder
zowel als een groot gedeelte van het oodlyk deel , en in ver-
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fcheide SyJ/êls der overige vier delen van het land , konnen
de inwoonders doorgaans zo veel Vifch niet vangen , als zy
zelven tot hunne huishouding gebruiken, veelmin dat zy
denzelven op de handelplaatfen zouden konnen verkopen

,

om de noodwendige waren daar voor te bekomen 3 maar
moeten de inwoonders van dat groot gedeelte van het

£iland jaarlyks uit het zuiden en weflen een' aanzienly-

ke menigte gedroogden Vifch ontbieden , welke zy al-

daar doen kopen, of door hun volk, 't geen zy derwaards
2enden, doen viflên. Maar de menigte Vleefch, Walvifch-
en Zeehondentraan, Dorfch, Eyderdons, Vederen en
ruwe en bearbeide Wolle , verfchaffen de inwoonderen op
even zo vele ja meer piaatfen onderhoud , dan daar zy
zich met Viüchen geneeren. Daarenboven vangen de inwoon-
ders allerwegen een' grote menigte andere VilTchen, be^-

halven den Dorfch , gelyk hierna breder getoont zit

worden. Die Viflchen , ofTchoon geen Koopmanfchap
zynde , helpen echter den inwoonderen aan voedfèl , ver-

niits zy dezelve niet alteen zelven verfch eten, maar ook
aan andere hunne landslieden, die dezelve benodigt zyn,
verkopen. Op verfcheide piaatfen midden in 't land in de
verfche of zoete wateren is ook een* zo grote menigte
van Seelungen^^ die wy Forellen noemen , dat zy geen ge*
droogden Vifch nodig hebben, vermits zy niet alleen de-
zelve overvloedig genoeg hebben, om verfch te eten ,

maar ook om te drogen en tot proviand te bewaren , welke
Vifch zodanig gedroogt een' zeer lekkere fpyze is.

't Is waar, gelyk men den heer -/ffe^^ryoif onderricht heeft,

dat de Tslanaers hunne Viflchen met hoeken vangen, waar-

aan zy een'' lyn van zedig vademen lang hebben; doch
het is geenzins genoe^^ een (luk van een uitgebroken
Moflèl aan den hoek te flaan \ want zulk een' beet in de
kaken vaneen Dorfch weinig zoude helpen, en ook den
taamlyk groten hoek weinig bedekken \ derhalven (laan

zy agt of tien Mo(relen aan iederen hoek, offchoon de
Mo(reIen aldaar zo groot en vet als ergens in Halftem ge-

VOEk»
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Tonden warden. Zelden gebruiken zy de kieuwen Tan
Dorfch oen te viffchen, maar nemen veelliever een (luk

Tan een' andere foort van VKch, behalven de Mo(ïèlen,of
graven Wormen uit het ftrand , wanneer het ebt. Die
Wormen zyn zwart, zo dik als een vinger, kort en zeer

affcbuwlyk. Ook fchieten of Tangen zy veelmaals Strand-

vogels, en bedienen zich van haar ingewand tot aas, 't

geen enige voor beft en zo goed als de Moflelen houden.

Het raauwe vleefch, dat ock veel gebruikt wordt, kan
niet warm zyn , wanneer het in de Zee komt , en het is

daarom niet, dat iemand daar mede veeleer twintig Vifl[chen

Tangen kan y. dan een ander een enigen met het gewone
aas. Wanneer zulks 20 was, zouden zy zich immers alle

van zodanig een voordeelig aas konnen voorzien , vermits

genoeg Zeevogels voor handen zyn^ doch het gefchied

dikwils , dat de een gelukkiger in zyn vangft dan de ander

is, offchoon zy beide enerlei aas gebruiken*, weshalven

het wel gebeurt , dat wanneer een' party Boten neffcns el-

kander op een Vifchbank liggen, een Boot met zyne Ia-

ding reeds terug komt, als de anderen noch niets, of zeer

weinig gevangen hebben. Dewyl ni leeds gezegt is, dat

de Vidchen niet vinniger op een verfch ftuk Vogelvleefch

of het hart van een Meeuw dan< op- iets anders bytén , en
ook wanneer zulks zo was, een ieder dat zelfde aas zoude
konnen bekomen , volgt van zelven , dat het daarom niet

is ,. dat foortgelyke konftgrepen , wegens het te groot voor^*

deel op den rechten ViJchiyd, door een' Koninglyke Of-
donnantie verboden zouden zyn; want zodanig een Ordon^
nantie noch door den Koning, noch door een ander Oves^
heldsperfoon uitgegeven is y maar een ieder zyn beft in zy-
ne Viffery doet en het aas gebruikt , 't geenhy daar toe het be«

kwaamfte keurt. Het gebeurt wei, dat wanneer de Viflchew

fterk komen aanzetten , men zulksop de Zee befpeuren kar>^

en ook dat men hen , wanneer zy door de grote Walvis-

fchen vervolgt worden , op het oppervlak van het Water
in grote vecbaaftheid kan zien aankcxnen ; maar alsdan by-
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ten zy nooit aan een hoek , 't zy met of zonder aas ; doch
wel, als zy tot ruft gekomen zyn, en op den bodem of
zekere banken in de Zee ftil liggen, alwaar de inwoonders
hen wel weten op te fpeuren. Wanneer de Viflchen in een'

grote menigte aankomen, houden zy zich gaarne in de
diepten op, daar zy ook ligtlyk aan het aas byten, ja ook
wel aan den bloten hoek, indien dezelve blank of vertint

is; welke manier op vele plaat(ên gebruikt wordt; doch
dit gefchied niet, gelyk men den heer Anderfon bericht

heeft, wanneer zy boven zwemmen, want zy alsdan lus-

tig en (peelziek zyn. -' ' '?i > • ^ ^ .i?f .>.^.
.

;:, : r \. >

De rechte Vifchtyd door de Tshnders Vcrtiden (de Ver-

tyd) genaamt, begint by de Zuidelyke limdftreken daags .

na Vrouwendag, zynde den 3. February,en duurt tot den
12. May, in welken tyd een groot gedeelte der inwoonders

van de noord-en ooftzyde zich derwaards begeven , ver-

mits by hen zelfs in dat jaargety niet gevift word. Velen
van hun blyven ook wel den gantfchen Zomer over liggen

om te viüèn , alvorens zy weder naar huis reizen. Aan den an-

deren kant van het Eiland worden de Vertyden anders ge-

rekent, en begint de Vistyd noordwaards den 12. May, en
duurt tot den Oogft', vermits aldaar wegens het Groen-

landfch Dryfys niet eerder gevift kan worden; weshalven
de rechte Vistyd of Vertyd niet enerly over het gantfche

land is. De reden, die men den heer Anderfon gaf, waar-

om de Vistyd niet langer dan tot den eerften May duren

konde , is zo ongeryrat als het wezen kan , naamlyk , dat ver-

mits de warmte de Vifch niet meer op den duur toebe-

reid zoude konnen worden; want na den 12 May, met
welken zuidwaards in 't land de Vertyd eindigt , werdt de
meefte vifch gevangen en gedroogt, zo wel die aan de
Kooplieden gelever t als ook in het land verkogt, en aldaar

tot voorraad behouden wordt. Het gebeurt dikwils, dat

de Tslanders tegens het einde van den Vertyd nog weinig

Viflchen bekomen hebben ; doch zy geeven daarom den

moed niet op, maar verwachten een beteren zegen inhun-

L ncn
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nen vangft, die hun niet zoude konnen nutten, zozyden
Vifch niet rodaoig widen te bereiden , dat Hy duren kon-

de, maar zich altoos van de voorvallende gelegenheid be-

dienen. Dat het viiTen op de Zee of in diepe Bayen by
dag gefchiedt, en in de ondiepten, die niet meer dan tien

vademen water hebben, by nacht, is geen zekere regel

^

•want de Tsïanders^ wanneer het weer zulks gehengen wil

en 'er Vifch is, by dag en nacht zowel in de volle Zee als

op de ondieptens viflen, aangezien de naarfligen zich al-

toos van den tyd en de gelegenheid bedienen , zonder dien

regel op enige wyzen in acht te nemen. Vap het midden
van April is ook zo veel nacht niet, dat hun zulks belet-

ten zoude , wanneer *t weer het toelaat te viflen , waar zy
willen. Voor dien tyd zyn zy gewoon alleen by dag te viflen.

"DtTjlanderi varen gemeenlyk enige uren voor der Zpnne op-
gang tervangftuit, en keren tegens den ondergang der

Zonne weder terug; doch warineer zy alsdan geen' volle

lading hebben, de Vifch beter begint te byten , en het weer te-

gens den avond ten goede verandert, blyven zy geduren-
de den nacht op Zee, waaruit blykt, dat zy juift niet den
dag of nacht gebruiken, om op zekere plaatfen te vjflèn.

*t Is wel waar, dat de befte en fmakelykfte Vifch in volle Zee
of op 40 tot 50 (ja wel meer als 100) vademen gevangen
wordt; doch daaruit volgt niet, dat de Vifch, onder het
land en in de Vifchbajen gevangen , zo vet

,
goed en eel

niet zoude zyn; want wanneer de Vifch eerft dicht onder
het land komt, is die, welke op den grond naby he^ landi

op 10 vademen en minder gevangen wordt , zo goed , als

die men op dieper plaatfen vangt, vermits hy zyne deugd
zo fchielyk niet verliezen kan. Maar wanneer de Vifch
reeds langen tyd aldaar gelegen heeft, is het zeker, dat het
de befte is,die op de rechteVifchbanken ligt,en beter dan die in

de Bajen is gekomen, alwaar hy denklyk flegter voedfel heeft.

De !rjrZ(ï«2pr/ bereiden uit den Dorfch , die in den rechten
Vistyd gevangen wordt, omzotefpreken, maar ecne foort

van gedroogden Vifch, die Flakvifch heet, naar C(^penha'

gen
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M

gen en GIMaJ gevoerd wordt, en, gelyk een ieder weet,
een zo wel fmakende, goedeen fyne Vifch is, als men
nergens elders vindt. Maar weftwaards in 't land wordt
door enigen zulk een Vifch bereid, gelyk de heer Ander

»

Jon befchryfc \ en dezen Hengevifci genaamt , ver-

mits hy in daar toe opgerechte 6churen om te drogen op-
gehangen wordt. Die Schuren noemt men in Tsknd Hial'

aery en beftaan uit latten, zo verre van malkander gefla-

gen, dat 'er de wind en lucht door fpelen konnen, en
met een dak tegens den regen gedekt. De gemelde Vifch
wordt in den rug geflakt, dat is opgefneden, in plaats dat

men den Flakvifêh in den buik opmydt , en vervolgens in

den buik een gat maakt, door *t weikhy aan een (lok gere-

gen , en om te drogen in de HiaUe opgehangen wordt* Die
Vifch is enigzins beter koop dan de andere; doch wordt
zo veelvuldig niet gemaakt, vermits de Flakvifch de ei-

gentlyke K.oopmansvi(ch is, en daar van loo Schipponden
tegens een van den Hengevifch toebereid wordt. Het be-
handelen en drogen van den gevangen Vifch gefchiedt

niet door de Vrouwen maar de Mannen. De voornaam

•

flen in den Boot verdeelen de Vidchen, zodra zy aan land

gekomen zyn, en die mede in den Boot zyn geweefl be-

komen de een zo veel als de ander. Niemand verlaat zyn
Vifch, eer en bevorens hy dezelven op de voorverhaalde

wyze behandelt, heeft. Wanneer nu de Tshnders den Vjfch

dus geflakt , en 'er den ruggraad uitgenomen hebben , leg-

gen zy denzelven zodanig geflakt enkel byeen; zulks de
vleefchzyden tegens elkander gekeert zyn , ingeval het

weer gehengt dat de Vifch den volgenden dag om te

drogen uitgebreid kan worden , maar wanneer het weer
zulks niet gedoogt, leggen zyden geflakten Vifch opeen in

kleine hopen, zodanig dat de huidzyde buitenwaards gekeert
ligt , en dat noemt men aldaar in Kafen liggen \ weshalven
de Vifch, die dusdanig lange blyft liggen en mitsdien be-

derft, door de Kooplieden gekaasde Vifch genaamt wordt.

Uit het hier boven gezegde ziet men, dat de Vrouwen in

het
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het bearbeiden' en bereiden van den Vi(ch niets te doen
hebben, ten ware dat de een* of andere Vrouw haren ver-

moeiden Man in dat werk enigzins de behulpzamen hand
boodt. Wanneer nu de Vifch dusdanig behandelt en in flaat

is , om den volgenden dag tot het drogen uitgebreid te wor-
den, is het natuurlyk en billyk, dtt de mansperfonen , die

den gantfchen dag zwaar gearbeid hebben, zich naar huis

begeven, enigzins uitruilen, en enig voedfel gebruiken,
doch waarbyhet zodanig, niet toegaat, als de heer ^/r«

der/on op de volgende wyze verhaalt: ^ als de Vrouwen
„ zulks verricht hebben, flepen zy zowel de afgefneden

„ koppen , om ten fpyze te zoden en de afgekloven rra-

n den daarna tot brand te gebruiken, als byzonder de Ie*

n ver , om tot het maken van traan aan een' zyde te leg-

r, gen, op hunne ruggen naar huis^ waar tegen de Man-
« nen, inmiddels uitgeruft, en zich naar mate van hun

n vermogen , met Brandewyn gelaaft hebbende enz. Te
voren is reeds gezegt, dat de Vrouwen dien arbeid niet doen

,

maar wel de Mannen j weshalven dezen niet te huis kon-
nen gaan liggen uitruilen, en zich met Brandewyn ver-

kwikken. £n wanneer zy hunnen Vifch behandelt heb-
ben, vergenoegen zy zich niet maar flegts, om de koppen
te koken , maar bereiden een of meer goede en geneele
Viflchen, naar mate van de hoegrootheid hunner huisge-

zinnen ten fpyze: doch vermits zy genxeenlyk benevens
den Dorfch ook andere Viflchen vangen

,
gebruiken zy de-

zen liever ten fpyze, en anderzins den Dorfch met den,

kop teffens, die wel voor het lekkerde aan denzelven ge-
houden wordt , maar waarmede zich hongerige magen niet

ligt alleen laten verzadigen. De afgefneden koppen dro"

gen zy zowel als den Vifch, en verkopen dezelven in het

land voor een zekeren prys, en dezen fmaken beter dan de
Dorfch zelf. De afgekloven, of veelliever uitgefneden

graden, worden wel op enige plaatfên door de armfte lie-

den en alwaar men gebrek aan brandhout heeft , byzonder
tan de uiterfte Zeekuflen, tot brand gebruikt j doch zulks
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^efchiedLlet algemeen; maar zy gebruiken de graden veef.

liever, gelyk bevorens gezegt is, tot een aangenaam voe-
der voorde Koejen, als die daaraan gewoon worden-, wel-
ke graden bevorens enigzins murw worden gekeokt. De
Lever van de Viflchen , flcpen de Vrouwen zo min als de
koppen naar huis, maar werpen dezelve in een vat byeen,
en bekomen daarvan vervolgens een goede menigte traan.

De Brandewyn , waarmede men den heer Anderfin ver»

haalt heeft, dat zich de Mannen verkwikken, wanneer zy
uit Zee gekomen zyn , is alleen het begin tot een doffe ,

die vervolgens fierlyker uitgebreid wordt, en het Bfande-
wynzuipen der Tslanders betreft. Ik kan verzekeren , dat
'er weinigen zyn, die enigen Brandewyn hebben, waar
mede zy zich in den arbeidzamen Vifchtyd verkwikken
konnen, zo om dat zy des Zomers geen zo groten voor-

raad daar van konnen kopen , als om dat de Brandewyn

,

die zy te koop bekomen , na Paafichen zelden meer drink-

baar isj weshalven zy zich 'er ook weinig over bekreunen ^
Doch wanneer zy , volgens het gebruik der Viflers in an-

dere landen, een goede teug Brandewyn namen, 't zy zy
in Zee gaan of van daar teru^ komen, zoude hun zulks
goed en dienflig wezen ^ vermits de zware arbeid geduren-
de de ViTchvangft byna ongelooflyk is. By heldere nach-
ten, ook wel anderzins tegens het krieken van den dag, een
paar uren voor ;2:onnen opgang, gaan zy (omtyds 4 mylen
diep in Zee, en keren tegens den ondergang der Zonne
"weder naar huis; ook bl yven zy wel eens gedurende den
nacht op Zee, wanneer het goed weer is, en zy befpeuren
dat de Vifch nadert en byt, om een Boot vol te bekomen..
In dien langen tyd liggen zy en trekken den Vi&h met
lange lynen op, zonder enige fpyzen te gebruiken, of an-
dere verkwikking te nuttigen, dan alleen een AxovkSyn^
by hun gehruiklyk. Wanneer zy vervolgens weder naar
^huis geroeit zyn , dikwerf met levensgevaar by opkomen-
den ilorm of kwaad weer , moeten zy , aan lünd geko-
men zynde^^ den gevangen VÜch bearbeiden en toeberei-

deo
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den, tot hy op de te voren gemelde wyze bekwaam wordt,

^t geen mede geen geringen arbeid is, en daarenboven moe-
ten enigen ook noch wel een poed ftuk wegs gaan , aleer

zy te huis komen. Nu wilde ik wel eens vragen , of zy
na zodanig een zuren arbeid geen' ruft en verkwikking no-
dig hebben , en of zulke hongerige magen zich met dea
kop van een Dorfch, en het afkluiven der graden zouden
konnen laten vergenoegen , maar of zy niet veel eer een
goed gedeelte van den Dorfch zelven, of een anderen

Vifch nodig hebben p En zoude het hun dan ook ondien-

ftig wezen enigen Brandewyn te gebruiken, wanneer zy
denzelven bekomen konnen P doch welk -geluk naauwlyks
een onder honderden wedervaart. De enige verkwikking,
die zy buiten de Syre op Zee hebben, is enigeTabak, wan-
aeer zy dezelve machtig zyn , die vele ondet hun op drie

verfchillende wyzen^ een ieder naar zyn fmaak gebrui-

ken.

De manier der toebereidmg van den Flackvifch zal ik

befchryven , zodanig ik zulks dikwils gezien heb. Wan-
neer de Vifch geopent, de kop afgefneded, het inge-

wand 'er uit genomen, de buik geheel geopent en de rug-

graad 'er uitgehaalt is, leggen Zy denzelven weder byeen,
de Vleefchzyde tegens malkander gekeerd, 't geen by droog
weer gefchiedt , en wanneer men den Vifcih den volgen-
den dag te drogen leggen kan, of in kleine hopen op mal-
kander , zulks de huidzyde naar boven gekeerd wordt

,

naamlyk als het vrieft, of vochtig weer is, en de Vifch
niet te drogen gelegt kan worden. Hét weer goed zynde,
wordt de vifch te drogen gelegt, en wel op ftenen, door
die dezelve hebben , welke zy dan als een ftenen muur op
malkander ftapelen, een' elle hoogof iets hoger boven dea
grond; doCh wanneer geen' ftenen by de hand zyn, wordt
de Vifch aan het ftrand op het zand uitgebreid, en wel
daags na dat hy uit Zee gekomen is, by zo verre het weer
zulks geheugen wil. Dus flaagt de Vifch het beft , cftchoon
het ook geen nadeel doet, wanneer hy ^ of 4 weken in

Hz ^ ' -^ ^^^
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Kafen ligt, wanneer het wéér niet te vochtig of de Vor(!

niet te Aerk is. Als de Vifch te drogen is gelegt, word
hy eens des daags door de Vrouwen omgekeert, terwyl de
Mannen op Zee zyn, en word nu eens de Vleefchzyde,
dan de Huidzyde by verwilTeling tegens de Zon en de
Lucht gekeerd. Zo het weer goed en bekwaam om te dro-

gen is, kan de Vifch binnen 14 dagen volkomen droog
worden 3 dcch doorgaans wordt daar toe meerder tyd ver-

eifcht, vermits het ligtlyk vochtig weer ondertufTchen ma-
ken kan, 't geen het fchielyk drogen belet. De Vifch droog
genoeg zynde, wordt op hopen byeen gelegt op de ge-

melde (lenen muren , de Huidzyde altoos naar boven ge-

keerd , op dat 'er de regen geen nadeel aan zoude doen.

De Tslanders bekomen 'er waarlyk geen huishoge hopen
van, gelyk men den Yittt > Anderfon bericht heeft, want
een ieder de zyne byeen legt , die gene grote hopen kon*
nen uitmaken, maar zy ftapelen den Vifch op Itene mu-
ren niet hoger op een , dan een man gemaklyk bereiken

kan; doch wanneer de Vifch door de inwoonders van ie-

der diftri<5l op de Handelplaatfen byeen gebracht wordt,
maakt men 'er huishoge hopen van, gelyk by ons de hooi-

roken. De inwoonders dekken den Vifch niet, wanneer
hy gedroogt is, ten zy zy 20 veel 'er van verkogt heb-

ben als zy konnen, en nemen alsdan hunnen eigen W in-

tervoorraad in huis j doch wanneer de Kooplieden de hun-
nen op hopen gelegt hebben, en het regenachtig uitziet,

"wordt hy gedekt, dewyl hy kort daarop te fcheep ent'za-

men gepakt moet worden, en derhalven de vochtigheid

niet zo zeer verdragen kan, dan die der Tslanders ^yitWie

in kleine opene en ongeperde hopen (laat, waar door de
lucht te ligter kan doordringen , en de vochtigheid op-
drogen, die dezelve door den regen ingezogen mogt heb-
ben. Dusdanig gaat hetmetdetoebereldingvandengedroog-
den Flackvifch in Tsland, -

De Hengevifch , waar van de heer jinderfon voorts

fpreekt, wordt ook op dezelfde wyze als de Flakvifch be-

hao-
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handelt en toebereid, met het onderrcticid)aUe<>nv,«iJ|t hy
in den rug opgefpouwen wordt, op dat hy te ligter zo\ide

konnen drogen, en vervolgens word hem een gat; ip ^en

buik gefneden, om dat hy aan aen (lok |;eregen zoude kon-'

,

nen worden, waarna men hem op de hier boven befchre-

ven wyze in de Hialden om te drogen ophangt. Het uit-

gelten^ waar van de heer Anderfon vo^ns fprepkt, heeft

zo weinig plaats by den Hen^vifch als by den Flackvifch

;

dat is, men w^et daar van niets te zeggen; yrant hy daags

na dat hy uit Zee gekomen is, opgehfingen woixit. Die

Hengvifch word niet alomme in 't land bereid,, gelyk hier

voren gezegt is, maar alleen in enige plaatfen tegens het

weften; niettemin hebben de meefte inwoonders door het

gantfche land Hialden ofSphuren ^ om daarin hun^x^n V jfch
;

pp te ijangen en te bewaren , dien zy van tyd tot tyd verfch '*^

eten, na dat.Jiy in den wind giehangen heeft, eri, pm
(liet te bederven, voor de Zon bewaard is '

/ ^. LV J. De Lenge of Lange is een' foort van Dorfch ; Van de

doch fmaller en langer dan de gemene grote Dorfch, waar^^''^*"*

om die Vifch ook dien naam draagt. Oif dje^pen weten de
Tslunders zo goeden Flackvifch en ICljpvifch te bereiden

,

tls uit den Dorfch. Offchooa men den heer Anderfon be-
richt heeft, dat hy niet zo goed zoude uitvallen, als die

van den Kabeljauw zelven gemaakt word, en derhalven
gemeenlyk maar alleen door de inwoonders tot hunnen
mondkoft wordt gebruikt, moet ik daar tegen aanmerken

^

dat men in de gedrukte Landtax gezegt vindt: datdeLen-;
ge dubbel zo veel als deDoifch zal gelden,'t geen meer dan be*
wys genoeg is , daf zy goed moetzyn, en niet maar .afleèn

door de inwoonders tot hunnen mortdkoft gebruikt wordt
Doch van de Lengen wordt geen' grote menigte gevangen.
Nadien de Tshnders ook Klipvifch van de Lengen berei-

den, vervalt teffens, *t geen de heer Ander/on zegti da:t

het den Tslanderen niet gelukken wil, Klipvifch 'er van te

maken ) als die flegt uitvalt cn.ligt verderft, en: derhalven
niet uitgevoert wordt. Den naam Klipvifeh hier van te

r . .• H 3 willen
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'«billen afleiden ^ óirt daf hyop de K lippen of Banken van glad-

de' ftrandftenènfgedroogt wordt, ,kan mede geen fteek hou-'-

dien, vertnitsï de Flakvifch op de zelfde wyze wordt ge-

drbbgt; en nadieii nu dit de beide foorten gemeen is, moet-
de naam van Klipvifch een andere oorfprong hebben, ver-

moedelyk van de Klippen of Stenen, die daaglyks op den-

zelven gelegt worden , om hem zyn vereifch te geven

;

want dit heeft de Klipvifch eigentlyk in de toebereiding

vooruit voor den Flackvifch , en kan alzo met meer grond
van daar zyn naam hebben. ' - '^

* .'>
u

Van de ^* LV"!!. Ik kan niet zeker zeggen, wat de heer Ander'

Schel- Jon eigentlyk voor een Vifch meent, dien hy Schelvifch
vifch ofnoemt j doch gilfe, dat het de Vifch zal moeten zyn, die

ifchelfê.^^
3Cf/a«^<pr/ //^noemen, vermits dezelve het naaft over-

'eenkomt met de befchryving, die de gemelde heer daar

van geeft, inzonderheid in zyne aanmerkingen, rïaamlyk,

dat het een' fbbrt van Dorfch zy, wiens Vleefch , gezoden
zynde, meer dan anderen van zyn geflacht Schelft ofSchil-
fert, dat is, in dichte ronden Schelfbladen of Schilfers van
een berft, en genoegzaam bladert, gelyk ook dat hy ken-

bare Schubben heeft, waar mede hy zich van a'le anderen van
zyn geflacht onderfcheidj doch zo hier de Ife gemeent
word, gélyk ik geloven moet, vermits ik geen anderen
Vifch vinden kan, die beter naar die befchryving gelykt,

en ook deze Vifch nergens anders door den heer Anderfan

wordt aangehaalt, zo kan men hem gewis niet onder de ge-

ringde Viflchen tellen, waar mede de grote God Wrf«^be-
giftigt heeft. Ook kan men niet zeggen , dat hy zo wel

niet fmaakt als de Kabeljauw , en daarenboven veel kleiner

dan deze valt j want dezen Vifch vangen AtTslandersm^tv^

grote menigte en op zekere tyden maar alleen. Wanneer
daar en tegen zeer weinig Dorfch gevangen wordt en hy
«nigzins vet is , fmaakt hy zeer wel en even zo goed als de
Dorfcb: ja ik kenne onderfcheidenen by ons, die dezelven veel

liever dan den Dorfch eteh , veelligt om dat hy hier zeld-

zaam is. Van de Ife of Schelvifch wordt zeer goede Klip-

vifch
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vifch toebereid , beide door de Deenfcbe Kooplieden en de
Tslanders , en ik kan niet lochenen , dat wanneer de Ife dus
toebereid is, hy my zo goed als de Dorfch , fm^akt. De
Kooplieden nemen dezen Vifcb, 't zy gedroogd of op de
wyze van» Klipvifch toebereid , aar? jj, doch zodanig, dat

zy, dezelve noch veifeh ?yïi4e> l Ifen Jegens % Óorrchen
rekenen, *t geen ten blyk verftrekt, dat hy bekwaam is

om tot KIipvi{ch gemaakt te worden : ook is hy niet veel

kleiner, maar zelfs doorgaans zo groot als de meefte Dor-
fchen, offcboon men ook wel groter Dorfchen dan de
üchelvifch. vindt In het volgende Anikel ,van de Wyting
zegt de heer Anderfon^ dat hy niet goed om te drogen is,

waar tegen ik verzekeren kan , dat de Tslanders dezelve in

zo groot een menigte drogen als den Dorfch , en wanneer
de Üchepen van de Kompagnie uit het land vertrekken

,

blyven gewis nieer gedroogde Ifen dan Dorfchen binnen het

land, vermits de laatltgenoemde VijTchen door de Koop- '

lieden veel meer dan; de eerftgemeldeaangen9men worden.
De inwoonders keuren dezelven in de buishojLidipg.byna e- 1

ven zo goed als den Dorfch , en verkopen hiem vermengt met
denzelven voor een gelyken prys; zulks die Vifch werklyk
in donzelfden graad met den Dorfch (laan kan, ten minue
'er onmiddelyk op volgt. Hy onderfcheid zich zo wel van
den Dorfch dóór zyne fyne Schobben, die merendeels af-

gefchrapt worden, wanneer men hem_ tot Kllpvifch 'be-

reidt , als door 2 dikken graden boven by den kop, wan-
neer men hem doorfnydt , die de Darfch niet heeft:

eindelyk is by witter, van buiten, maar niet kleiner dan
de Dorfch. .. .^ i-ji >> ; , ,..,, .

. S LVUï. De Wyting , dopr de Tslanders Life genaamt , valt Van dé

rondom Tsland veelgroter en vetter dan elders, en heeft, ge ^yj'"5

lyk bekend is, ongemeen lekker Vleefch» Hy komt den landfch*
Schelvifch veel nader dan den Kabeljauw, zyndc wit ach Life.

tig van verwe, van waar hy zyn naam heeft. Hy wordt
in geen' grote menigte gevangen , derhalven ook meren-
deels verfch gegeten, en mitsdien niet veel om te drogen

ge-
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gebruikt. Wanneer het maar alleen belettede, 't geen de
heer Anderfon bericht ^ n^amlyk, dat hy zo weinig als de
Schelvis tot goede Fla'ck- en Hengvirch< dienen wil, zou-
de hy zeer nut te drogen zyn, gelyk viaiiide Ifen of Schcl-
viich vele honderden Schipponden gedroogt en in het

land vertiert wórdèrt 5 want even zo wel kan men aldaar de
Wyting of Life drogen. En waarom doch zoude men de
Wyting in Tsland niet konnen drogen , daar men weet, dat

hy by ff(fi^»^»ör gedroogt kan worden? De zaak beflaat

daarin, dat nadien die Vifch in geen grote menigte gevan-
gen word , men hem zéér gaarne verlch tot fpyze gebruikt

,

en zeer welfitialtend zynde^ ttiitsdien ook liiet veel droogt s

daarenboven is hy
,
gelyk de Schelvifch

,
geen Koopmans

goed.

Van het §, LIX. Op dat de Vifch, waar van hier gehandelt

S°^f h
^^'*^^> "^^* naamloos blyvcn, maar zyn eigen en rechten

door de '"^^"^ bekomen zoude, moet ik berichten, dat de Tslanders

Yslan- hem Tisling noemen j 't geen een' verkleining van Dorfch
deisTis-is. Dóor d& Benen wótd-hy ^/7r//»^genaamt, onder welke

n«mr benaming men hem in Coppènhage zeer wel kent en weet

,

dat het de kleine Dorfch of Bergensvifch is. Hy is niet

anders, dan het jonge broed van den volwaflèn Dorfch

,

gelyk ik reeds 'te voren aangetckent heb. De middelfoort

van Dorfch , tuffchen êién groten Dorfch en Tittling , wordt

by de Tslanders SpjXiing tt\ by ons M iddel-Dorfch genaamt.

Deze ïs, gèlyk de heer' yfWfr/ö« zegt, met de tederfte

Schubben bekleed , die men met de hand
, ja als hy ge-

zoden is, zelfs tuflchen de tanden niet voelen kan; doch
dit vindt men ook zo by de twee andere foorten van. gro-

tere Dorfchen, naamlyk Stutting én den groten Dorfch,
zulks dezen alfë in ^er daad llegts maar eene foort van

Vifch zyn, en etiig én alleen in den ouderdom en de gro-

te verfchillen. Zyne verwe zegt de heer Anderfon^ is

graau en enigzins goudverwig, met vele bruine en zwarte

vlekken en ftrepen verfiert, en een weinig verder, dat

hy in den zomer helder van verwen, doch inden Win-
ter

W
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ter donkergraau is. Zo als hy volgens die befchryving

by Lubeck gevonden wordt, ziet hy ook by Tsland uit. De
Tittlingen, die enigen tyd dicht onder het land in een'

zekere foort van Zeegras gelegen hebben ,
gelyken onder

den buik goudverwiger, dan de anderen.

§, LX. De Vifch, waar van de heer Anderfon in dit„^^"«*^

Artikel (preekt, noemt hy Kool, en ditweliigtkandeduit- °
'

fche naam van denzelven zyn ; doch in 't Tsiandjcb wordt
hy Tpfe genaamt, 't geen met den noorweegfchen naam
Oefsy diende gemelde heer aanhaalt , overeenkomt. Veel-
Jigt heeft men hem dien duitfchen naam wegens zyne don-
kere verwe gegeven. Dat hy een' foort van Kabeljauw
zy, geloof ik mede, vermits hy denzelven gedeeltlyk ge-

]yk en eok even zo groot is^ doch dat hy zo mager en
flegt van fmaak zoude wezen, dat de Tslanders hem niet

gebruiken konnen, en hem ook nooit eten, dewyl het
hun geenzins aan betere foorten ontbreekt, urydt tegens
de bevinding. De Tslanders eten denzelven , gelyk ande-

ren goeden Vifch, en hy fmaakt zeer wel j ook is het
bekent, dat hy, gedroogt zynde, een goede Vifch is,

offchoon niet zo goed als de Dorfch \ doch de gedroogde
wordt niet veel in Tsland gevonden, vermits men hem
in geen' grote menigte vangt. ' ^ in ' ;; o :.r

. §. LXI. De Botten of Schollen zyn in zich zelven zeer y^j^
goed en vet in Tsland. Dat men haar drogen en tot Botten

Winter-voorraad bewaren kan, heb ik zelf bezogt ; enofSchol»

dat zy ook uitgevoert konnen worden , daar van heb ik
'^°^

*mede een bewys gezien, vermits ik opgemerkt heb, dat

een Schipper 5 of 6 netten dicht om z^n Schip, in de
haven liggende uitzettede, en een' aanzienlyke menigte
vong, zomede, droogde en met zich voerde j doch de in-

woonders des lands maken zich dezelve alzo niet ten nut-
~

te, maar eten ze verfch, vermits het kopen van Zout
hun te koflbaar valt, en derhalven leggen zy zich niet üerk
toe dezelve met netten te vangen; doch wanneer zyeen
hoek naar Dorfch uitwerpen , byt 'er fomwylen een'
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Bot of Schol aan , welke zy wel ophalen, maar niet w>el

*er naede te vreden zyn j en op die wyze worden zy ved*-

plicht , die weinige Botten of Schollen te vangen , welke
zy eten. Op enige plaatfen hebben de inwoonders de
gewoonte , Botten of Schollen met netten te trekken, ge-
Jyic by ons, en bekomen dezelve alsdan in grote menigte,
doch die zy meeft verfch eten , vermits zy van geea
Zout voorzien zyn, 't geen eigentlyk daar toe nodig is,

wanneer zy gedroogt zoude worden.
Van de §. LXII. Rondom Tsland wordt een' taamlyke menigte

Heilbot.grote Heilbotten gevangen, maar of zy zo zwaar zyn,
als de heer Anderfon fchryft, naamlyk 400 ponden, kan
ik niet zeggen, vermits ik gene gelegenheid gehad heb,
om dezelve te wegen. Dit weet ik , dat vele gevangen
worden, die 5 ellen en daar boven lang, evenredig breed

«n zeer vet zyn. De Tsltmders bereiden 'er onderwylen
2eer goede Raf en Rekel van. De Tslandjche naam Ka^
fur beduidt den geheelen ruggraad van een Vifch \ doch de
Flosvinnen , die zy 'er vma fnyden, worden Raf Belte

genaamt ; ook noemt men de Rekel in 't Tslands niet Ri-
Slinger, maar Riklingur, zynde lange flriemen, die van
jden ViCch in de lengte afgefneden, voorts gedroogt en Re-
kel of Ratling daar van toebereid wordt.

Van de
^. LXIII. Van Makreel weten deTslanders gantfch niet,

kreel.
'^^^^ kennen dien Vifch , 't zy onder dien of een anderen

naam. Ik wil niet weêrfpreken, dat die Vifch onder de
inwoonders van de Noordzee gevonden kan worden, en
uit het noorden voorby Hitland, Schotland en Engeland
door die Zee trekken kan; doch moet echter zeggen,dat

hy niet voorby Tsiand trekt noch van de Yslanders gevon-
den wordt»

Van andere Strand- en Zee viffchen^ die door den heer

^ . AndtrCon niet lenoemt worden,

- Offchooii die heei: van den Makreel, die echter by ^f-

. VI land
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land niet gevmgcn wordt, een byzonder Artikel gemaakt
heeft, zo zyn nochtans enige Viflchen overgeflagen, die

den Tslanderen ten nut vcrftrekkoQ , en waar van een' taam-
lyke menigte gevangen wordt. Nadien het nu wezentlyk
tat een' landbefchryving behoQtt, dat men toont ywawia
deszelfs voortreflykheidbeftaat, en wat de neringen handT-

teering <Jcr inwoonders zy, zul ik kortlyk enige Zee*
viiflchen noemen , welke by Tsland gevangen worden , i»

pïaats van den Makreel, die men 'er niet vindt.

De Steenbyter wordt op enige plaatfen in grote menig-
te gevangen, voornaamlyk aan de Weftzydevan het land,

en ook gedeeltelyk zuidwaards. Deze is de Vifch niet,.

die by ons Stecnbiddcr (Steentryiear) genaamt wordt , maar
byna zo groot als een Dorfch , is donker van. verwe op
den huid, heeft kleioe fchubbcn, een korten kop, geen*

grote kieuwen, maar vele fcherpe tanden,, byna gcJyfc

die der honden, en byt ook zeer flerk, weshalven meni
zich voor hem hoeden moet, op dat hy den zulken,diehent
vangt, geen nadeel toebrengt. Hy wordt ongetwyfFelt

Lupus Marwus genaamt, en kan in 't duitfch Zeefooek
heten, vermits hy eniger mate onze Verfchwater- fnxiekea
niet ongelyk is. Zyn Vleefch fmaakt zeer goed, en wordt
zowel verfch als gedroogd door de Tsïauders gegeten. Opr
zekere tyden word die Vifch meer dan anderen gevangen;;
zulks hy dan den inwoonderen tot een groot nut verftrckt.

Een anderen Vifch , den vorigen in geftalte taamlyk ge-
liyk , doch die enigziosgroter is 5 en door de Tshnders Hiir
genaamt wordt, vangen zy ook hier en daar, offchoon irt

geen' zo grote menigte dan de Steenbyter, en is zeergoed
teeten. .

•
' ••. '.

.. -
. . .

• De Rodmaven ( Rothmagen ) heb ik bevarens befchre*
ven by gelegenheid der Strand- ofZeemeeuwen 5 weshalve»
ik het zelve alhier niet weder herhalen wil. Zy worden in

grote menigte bekie met den hoek en met netten gevan-
gen 5 en ook gelyk by ons de Aal geftokcn. Het is een
zeer lekkere fpy^ op onderfcheide wyze toebereid , voori»
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naamlyk als zy een weinig gezouten en winddroog gege.^

teji worden.
Van gelyke geilalte met den Rothmagen wordt ook nu

en dan een andere Vifch gevangen , die de Tslanders Gra-
vemave (Graumagen) noemen , vermits deze graauw al-

waar de andere rood is. Hy is groter dan de Rothmagen

,

en zeer goed tot fpyze. Deze twee worden voor eeneioort
van Vi(ch en de Rothmagen voor het mannetje, de Grau-
magen voor het wyfje gehouden, vermits indeeerftenooit

anders dan kuit gevonden word , en in het tegendeel altoof

hom in den anderen. En deze Vifch is het , myn's erachtens

,

dien men hier Steenbidder, dat isSteenbyter noemt; doch
ik ben geen zo groot een kenner van Vifch, dat ik zulks vol-

komen verzekeren kan.

De Rockvifch , in 't riAuf^/ri&Skatagenaamt, valt aldaar

in taamlyke menigte, en is een zeer (chone Vifch, voor-
naamlyk wanneer hy als Klipvifch toebereid wordt, alswan-
neer zy hem dan Kliprokken noemen. Dat dezelve zeer

goed is en gretig gezogt wordt, betuigt de Landtax,waar-
m gezegt wordt, dat hy twee Viiïchen gelden zal, dat is,

dubbel zo veel als een grote Dorfch.

De Karve is een zeer welfmakende Vifch, die by tyden
met den hoek gevangen wordt, doch in geen* grote menig-
te. Deze dunkt my van fmaak en geftalte dezelfde te zyn ,

dien wy een Baars noemen. ^

Deze zyn de voornaamfté en meeft gemene Zeeviflchen

van de kleinere ibort, waaruit de inwoonders goed nut en
voordeel trekken. Nu zal ik my met den heer Anderfon
naar de grootfte ZeevilTchen wenden.

Van de §. LXlV. Rondom 'ïsland wordt een' grote menigte Wal-
Walvis- yiffchcn van allerly foort gevonden , die ook aldaar een ie-

• der hunne byzondere namen hebben, welke alle op te tel-

len veel te wydlopig zoude zyn , en een byzonder werk verei-

ichen \ weshalven ik den heer Anderjon flegts volgen zal

,

en daar van zo verre fpreken, als zyn gefchriftmy daar toe

nanleiding geeft, nadien myn oogmerk zich thans niet ver-

der
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der uitftrekt. De grote Groenhndfche Walvifch is den Yshnde-

nn te min onbekent, vermits zy hem zeer dikwerf zien;

en nadien hy een gladde rug zonder Flosvinnen heeft,

noemen zy hem Stetbakur , dat is Gladrug. Doch de
Sandhval is dezelve niet, gelyk men den httr AnderJon be-
richt heeft, maar een gantfch andere Walvifch. Van die

beide foorten andere grote VValviflchen wordt rondom
Tsland een' grote menigte gevonden, ja zelfs dikwerf in

de bogten en grote bayen , als by voorbeeld Uafalvior^

('t geen van de Walviflchen den naam dnvigt,) Hafhefiord en
andere meer weftwaards in het land» Dus heb ik zelf 10
a 12 fluks teffens in Havalfior gezien, die de paflage zoda-
nig beletteden, dat men zig daarover niet vertrouwen kon-
de. Gemeenlyk komen zy jaarlyks op een zekeren tyd ^

als in de maand July of het begin van Auguüus. In de
bayen weftwaards van het land komende Walviflchen noch
overvloediger en menigerwerf. De manier , welke de inwoon-
ders op enige plaatfen des lands gebruiken, om dezelve te

vangen , beftaat daarin , dat een Boot zo na by den
Walvifch roeit, als immer mooglyk is, en dat vervol-

gens een van het Volk, des afgericht, een groten yzeren
Harpoen in den Walvifch werpt, die als dan terftond de
vlucht neemt. Deze Harpoen is gemerkt met het teken
van die hem geworpen heeft, en wanneer de Walvifch daar
aan derft, ingeval hy wel getroffen is, dryft hy aan' een ze-
kere plaats van het land , wanneer het geluk zulks wil , of
ook wel dikwerf van het land, na dat de Wind waeit. Zo
de Vifch aan land dryft, bekomt hy, dien de Harpoen toe-

behoort, een zeker gedeelte van den Walvifch, volgens
de Tskndfche wetten, en hy,op wiens grond hy komt aan-
dryven , de refl. Dit is de gantfche konfl , die de Tsïanders te

werk flellen , om de Walviffchen te vangen , en tot zo
verre flrekt zich hunne kundigheid daarin tot noch toe uit.

Doch nadien zy onlangs behalven iemand, die dat handwerk
verdaat, ook degereedfchappen tot het Harpoeneeren beko-
men hebben, vermoed ik, dat hun de Walviffchen voor-
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taan niet ligt ontwyken zullen. Datde Walvifchbaardenalle

niet klein zyn, is daaruit te befluiten, dat men rondom
Tsland zo wel grote als kleine Walviflchen vindt , weshal-

ven de Baarden door de EUenfche Kooplieden zeer. wel ge-

zogt worden: ook mangelt het den( inwoonderen aan gt&xi^

werktuigen , om de Baarden uit te fiiydten , wanneer zy
maar WalviüTchem genoeg bekomen konnen. Het Wal-
vifchfpek koken de TsïanSers terftond in een Ketel , waarin

bevorens enig water gegeten is j zulks de Traan altoos bo-

ven, dryft, die zy affehuimen, zo lange iets daar van op
het Water blyft- Het Vleefch, 't geen na het Imelten

van het Spek overig blyft, he«ft, zo zy zeggen, geen den
minden Traan rmaak,en gebruiken'hetenigen, om in hun-
nen Syre te leggen , die gelyk fterke Azyn is, waarna het

zeer goed om te eten zoude zyn. En op die wyze vindt

men aldaar lieden-, die zich dat Vleefeh ten nutte weten
te maken. Perfonen, welke het geprpeft hebben, heb-
ben my verzekert dat het niet walgl'yfc te eten zy, maar
zeer wel fmaakt; doch het verdient zyn aanmerking, dat

het Vleefch van alle Walvjfl^hen niet eetbaar, maar het

ten algemene regel is, dat het Vleefch van dé Walviflchen ,

. die tanc||5n hebben, niet deugt , maar dat der anderen zich

wel eten laat.
Van het

^^ LXV. Het fchynt dat de heer Anderjbn het Zeevar-
ken , *l geen door de Tslan^hrs Ni/e genaamt wordt, in dit

Artikel met den Springhval t'*eneimtï vermengt. De laatfte

is gantfch onderfcheide van het eerfte, beide in opzicht

van de grote , vermits de Springbval dikwerf pr eJlen

Jang; doch het Zeevarken veel kleiner en maar flegts

f tot 8 voeten lang is, en ook in opzicht van het(pringen,

*t geen het Zeevarken toegefchreven wordt; want het
Zeevarken Üpringt byna niet, maar wentelt zich. rondom,
en kan niet fpoed'g voortkomeftj daar in het tegendeel de
Springhval, waar van men twee fóorten in Tslattd heeft,

aöwel gezwind awemt^ als hoog uit het Water Ipringt.

WyderS" vermengt men deze beiden, wanneer men zegt,

dat

Zeevar.

kea.
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dat het Zeevarken in de maand Juny blind wordt, waar

van niets bekent is, maar wel in liet tegendeel dat de oog-

ledeA van den Springhval , wanneer hy een Boot poogt te

befchadigen , en uit de Zee opfpri^gende op de Boten

itort, over de ogen nedervallen, zo dra hy uit het Water
komt, weshalven hy niet zien kan, en de Boten enigerma-

ten van hem terug wyken konnen ; ook zoekt het 'Zeevar-

ken de Boten nimmer, maar is zulks des Springh vals groot <

ile vermaak, invoegen hy lange bly ft aanhouden , om de-

zelve te vervolgen en te befpringen
,
gelyk hier voren ge-

zegt is. Het Vleefch der Zeevarkens is alzins eetbaar. De ,

Tslanders laten zich niet affchrikken dezelve met Harpoe-
nen te jagen, op welke wyze zy vele vangen 5 ondertus-

fchen jagen zy ook enigen op 't land , vermits zy vreesach-

tig en wel t€ jagen zyn , en brengen dezelve om 't leven

zowel in Juny als andere maanden, nadien niemand weet
of gelooft, dat zy den enen tyd van het jaar blinder zou-
den zyn dan den anderen j maar het Zeevarken kan niet

fpoedig voortgeraken , waarom de 2^j/ai7^(?r/ hem gemaklyk
volgen konnen , en het is zeer gemeen , dat twee menfchen
in een kleinen Boot de Zeevarkens aandoen en zich ten buit

maken, zowel voor ais na de maand Juny , vermits zy Heeds
even blind zyn. jj

'

§. LXVI. De heer /f«^(pr^« noemtdezen VifchHayvifch, Van b-t

Zeehond, Haafifch en Haukal, zonder d'at ik wiftejwat^*^'^^^^*

naam de rechte was, maar nu weetik, dat de2.fi(ïw^(?r/hem

Haakal noemen , 't geen Haakal uitgefproken word en Zee-
kalf beduit ; weshalven ik hem ook dien naam geef. Van
dezen Vifch vangen de Tslanders ene taamlyke menigte
met een daartoe gefchikt werktuig, 't geen zy in Zeedoen
nederzinken, en waar aan boven een Dobber is. De Vifch-
lynen zyn boven den hoek met een' yzere keten , twee el-

len lang, voorzien, op dat de Vifch dezelve niet zoude af-

byten, 't geen gefchiede zoude, wanneer het flegts een
Vifchfnoer was. Als de Tslanders op Zee naar hunnen vangft

foejen, om te zien, ofzy iets opgedaan hebben ,
gebeurt

bet
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het niet zelden, dat zy met dat werktuig iz tot i6 fluks

Vidchen aan den hoek v^Cl vinden , die zy alsdan een ieder

voor zich met een fnoer binnen den Boot vaftbinden, zo-
danig met zich aan land (Iepen, en dus een gelukkige en
nutte vangfl doen. Het Vleefch van dien vifch fmaakt
zeer wel 5 doch men heeft bevonden , dat wanneer men hem
te veel ofte dikwils eet, daaruit gemeenlyk zware krank-
heden ontdaan en een haaflige dood te weeg gebragt wordt

,

"weshalven hy zelden gegeten word , dan na dat hy een
langen tyd

, ja wel een gantfch jaar ,
gehangen heeft , als wan-

neer het vet 'er uitgedropen is, en hy als goede gedroogde
Zalm fmaakt. De Tslanaers bekomen van dien Vifch geen
Traan. DeLever is, gelyk de hter/tttderfon zeer wel fchryft,zo

ongemeen groot, dat men met een' van dezelve een Quarteel,

dat is een vat van 69 Hamhurgfche Stopen , vullen kan , en
üytdie Lever bekomen zy het allerfchoonfte Traan. In deal-
lergrootfte Zeekalven heeft men Levers gevonden, die

p ellen lang en zo groot waren , dat men 'er 2 tonnen mede
konde vullen.

Van de §» LXVIL De Zwaardvifch wordt zowel vondiomTsland

^.Ji'l"^
gezien, als de andere foortcn van grotere Viffchen, Dat de

viich.
2^waardvifch de Zeehonden vervolgt, en dezen dikwils op het

land naar de menfchen fpringen , om hem te ontgaan

,

deswegens heb ik wel onderzoek gedaan, maar niemand
weet, dat zulks ooit op Tsland gefchied is.

§. LXVII ï. Men heeft den heer Anderfon een aartige

doch teffens zeer bekende Fabel vanZeebullen en Zeekoe-

Zeekoe, jen verhaalt, die hy zich de moeite gegeven heeft in dit

jen. Artikel aan te halen, naamlyk dat dezelve met den kop een
Os, doch met het lyf en de poten een Rob of Zeenond
gelyk zyn , en dikwils met hun bulken te weeg bren-

gen, dat de Landkoejen tochtig en ais dol dat geluid

volgen. Offchoon die heer fchryft, dat hy die hiftori uit

den mond van 2 perfonen gehoort heeft , voegt hy 'er

echter by, dat zy geen oog- maar oorgetuigen daar van ge-

weeft

Van
Zeebul

len en
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weeft zyn. Dus gaat het ook in jTf/<«»</ j want niemand heeft

het aldaar ooit gezien, maar velen hebben het gehoort,

(leeds de een vanden anderen, gelyk het doorgaans met de
Spinrokpraatjes gaat, waar van ik velen gehoort heb, die

even zo ongerymt als deze waren, en derhalven ook even

zo weinig geloof verdienden > want wanneer al eens ooit

die vermeinde dieren gezien waren, moeft men immers de
uitwerking van hun gebrul vernomen hebben, naamlyk
dat de Landkoejen als dol daar naar toeliepen ; doch daar

van weet niemand iets , weshalven het vyligft is op die

Fabel geen acht te (laan.

S. LXIX. De Zeehonden zyn ontrent Ysknd in een' zo Va. de

grote menigte, dat in plaats dat andere Landen en Steden
^^^^^^.

Schepen naar de Straat Davis moeten zenden , om dezelve
'

te vangen, de Tslanders hen, om zo te fpreken , buiten voor
hunne deur hebben. De inwoonders verdeelen die dierea

in drie foorten , naamlyk in Land-Sele (Land-Zeehonden ,)

Oe Sele (£iIand-Zeehonden) en Groenland-Sek (GïOQ\\\znA''

fche Zeehonden). De eerftgenoemde foort is de kleinfte,

doch anderzins de gemeenfte. Zy worden Land-Zeehon*
den genaamt, vermits zy zich, merendeels by het land op-
houden en geftadig daar omtrent te vinden zyn. Zy gaan
ook in de Bayen en kleine armen der Zee en jagen aldaar

grote, en kleine Zalm Forellen en diergelyke lekkere Vis-

fchen. £iland-Zeehonden zyn de grootfte foort, en wor-
den dus genaamt, om dat zy zich op de Eilanden ophou-

.

den, die hier en daar rondom het land liggen, doch aller-

liefll op de onbewoonden, alwaar zy enigermaten in ruH:

konnen zyn. De Groenlandfche Zeehonden zyn ook groot',

gelyk de £iland-Zeehonden , doch worden voor een' an-
dere foort gehouden. Dezen komen jaarlyks aan in

de maand December, en houden zich inzonderheid aan de
noordzyde van het land op, naamlyk by 'Noorder- en Oe-
Ftords Syffel^ en blyven aldaar tot in de maand Maart, als

wanneer zy, die de Otslanders niet ten deel worden, weder
voort reizen. De laatllgenoemde Zeehonden, die een der

K voor-
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voornaamde voortreflykheden van het Land genaamt kon«
nen worden, worden, nadien zy in een* grote menigte komen

,

in Noorder SyJ/èl mti netten gevangen, waar van men 20
ofjo, ieder omtrent 20 vademen lang, in de Bajen , waarin

de Zeehonden lopen , zodanig zet , dat zy genoegzaam
een Doolhof maken, als wanneer het gebeurt, dat de ene
Zeehond, die niet in'tene netgeraakt, gemaklyk in'tan*

der komt, en dried voortgaat, zodat ook de eigenaars dier

Netten , wanneer zy dezelve optrekken , in lederen trek na
verloop van een of twee dagen 60 tot 200 Zeehonden
bekomen konnen, en achten de inwoonders lederen Zee-
hond zo goed als z Ryksdalers, vermits zy een' menigte
koübaar Traan en het fchone vel 'er van bekomen. In

Oe FiordsSyJfel gebruiken zy zelden Netten, maar hebben
de gewoonte, de Zeehonden te harpoeneeren, waar me-
de zy ook meeüerlyk weten om te gaan, en op die wy-
ze een goede vangd van dezelve bekomen. Zy konnen
met hunne Harpoenen , waaraan een lang Touw gehecht
is, op 10 tot 20 vademen zeer gewis treffen. DezeGroen-
landfche Zeehonden zyn van 2 tot 5 ellen lang. Ik weet
niet , dat die ibort op een' andere plaats in 't land zou-

de konnen komen , tenware in de weftlyke Bajen 5 doch
't geen, waar van ik hier naricht geef, is zeker. Ei-
land-Zeehonden worden onderwylen ook in grote menig-
te gevangen , byzonder op de onbewoonde Eilanden j

"Want vermits zy zich aldaar zeker achten, koomt een
gantfche hoop menfchen byeen en loert 'er op , wan-
neer zy te land gekomen zyn en zich in de Zon baden

,

als wanneer dat Volk haaftig toefchiet en de Honden met
grote Knotfen doodflaat j zulks het niet zelden gebeurt , dat

zy dus 100 ftuks op eenmaal ter neder vellen. Op de
\ oorbefchrevene wyze worden ook de Land-Zeehonden
gevangen, die in menigte niet met de Groenlandfche te ver-

gelyken zyn ^ doch daarentegen rondom het gantfche land

gevonden worden, en den inwoonder veel voordeel aan-

brengen. Van dezen wordt ook zuidwaards in 't land geen*

grote
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grote menigte gevangen. en heeft men aldaar het gebruik,

dezelve merendeeis met inaphanen te fchieten, die taam*
]yk verre reiken. Nadien de Zeehonden en hunne vangft

een zo groot voordeel aan ^Tr/d»^ toebrengen» is het zeker

,

dat men van dezelve niet behoort ttzwygen, wanneer men
enigermaten genoegzame berichten van het land geven
wil.

§. LXX. Behalven Zalmen, die op verfcheide plaatfen Vandt

in menigte , doch ook elders min overvloedig ge ^y^l'
vangen worden, vind men op enige plaatfen in verfchcfchen."

Meren een* grote menigte Forellen of Seïunger , gelyk
zy door de islandns genaamt worden, welke algemene
naam 3 foorten van Vifch in zich bevat, waar van iedere

weder een byzonderen naam heeft , doch doorgaans de Vis-

fchen zyn , by ons Oerter en Forellen genaamt. Van de-

zen ongemeen lekkeren Vifch is onder anderen , byzonder
in My vatne in Neorder-Syffdy zulk ene grote menigte , dat

zy gelyk Flackvifch gedroogt worden en op die wyze zeer

wel fmaken. Op vele plaatfen hebben de Tslanders zoda-

nig een overvloed van Oerter en Forellen, dat dezelve op
verfcheide wyzen toebereid hun het ^antfche jaar tot on-
derhoud dienen. Op enige plaatfen m *t land vindt men
ongemeen goede Alen , waar van ik dikwils gegeten heb

;

maar nadien de Tslanders *er een byzonderen afkeer van
hebben, zoeken zy dezelve niet; weshalven men niet wel
ervaren kan, hoe groot de menigte dier Alen moet zyn.
Ik denk niet, dat meer foorten van Riviervi(ichen dan de
reeds genoemden in 't land zyn.

§. LXXI. Slangen worden in Tshnd niet gevonden, ge- Van
lyk de heer Anderfon te recht zegt; hoewel die heer zich Slangen.

nochtans vergift ontrent de daartoe bygebragte redenen,
naamlyk de heerfchende ongemene koude, vermits dezel-

ve, gelyk ik reeds gezegt heb, ten minften in het zui-

den, niet ftrenger dan by ons is; weshalven de Slangen
aldaar zowel als hier zouden konnen leven ; doch nadien
dat dier op het £ilandnoch niet gekomen is, zal het 'er

K 2 ook
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ook denklyk in het toekomende niet gebragt worden, noch
voortteelen.

Van §. LXXII. Geen land op de Wereld is mooglyk minder
Infcftenvan Infeólen en allerlei foorten van Ongediert geplaagt,

l^^Jit ^^" Tslandy hoevel ik de oorzaak niet kan toeftemmen,
die de heer Anderfon 'er van geeft, naamlykde hevige en
langdurige koude , beneffens het gebrek aan Bomen en Bos-

fchen. Tevoren heb ik die ftukken zodanig opgeheldert,

dat het niet nodig zal wezen, daar van hier een woord
verder te reppen ; want offchoon in het land weinige gro-

te Wouden zyn, zyn nochtans op vele plaatfen kleine

Bofïchen. Het enigft Ongediert, waar van men overlaft

lydt, zyn op enige "plaatfen de Vliegen, die taamlyk groot

zyn, en 'er in menigte gevonden worden, voornaamlyk
in Noorder-Syffel ^ het koudfte in 't land, en wel byzonder
rondom het meer , 't geen Myvatne genaamt word en van
de Vliegen zyn naam draagt. Aldaar worden zowel
de menfchen als het vee door hen geplaagt; weshalve»
de reizenden een floers voor het aangezicht binden ,

om zich tegens die vyanden te befchutten , vermits

2y zeer hevig fteken; en is zulks een duidelyk bewys, dat

die Infeften, onaangezien de ftrenge koude, zeerwei in het

land leven konnen 5 en wel byzonder , om dat in Noorder^

«Sj/j^/ het meefte geboomte is, zyn aldaar ook de meefte

Vliegen. Die dieren houden zich doorgaans by de verfche

ir^eeren op, en wel byzonder daar Boflchen omtrent zyn;
weshalve ik zeer vele Vliegen by Thingvalle-fVaier be-

fpeurt heb , die zeer laftig waren j doch van andere foor-

ten van Infeden weet men in Tsland niet. Wanneer het

een langen tyd droog weer geweeft is, en daarna begint

te regenen
,
gaat het aldaar, gelyk in andere landen, naam-

lyk dat de Dauwwormen in grote menigte uit den grond
kruipen; doch deswegens wanen de inwoonders. niet dat

dezelve geregent zyn; daarentegen worden by zwaren re-

gen nu en dan een fbort Wormen gevonden , waar van de

inwoonders die gedachten hebben» Deze groen en van
ge-
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geftalte en grote als de half volwaflène Zywormen zyn-

de, verderven en verteeren het Gras geweldig, daar zy val-

len; doch dit is niet algemeen, en wanneer zy komen,
nemen zy gemeenlyk flegts een' kleinen ftreeks gronds in.

$. LXXIII. De Tslanders worden taamlyk door Muizen Van

geplaagt, zonder dat men ooit befpeurt heeft, dat dezen Muöen»

door de koude gebrek of mangel aan voedfel lyden. In

het tegendeel vermeerderen zy te veel , en geven den Katten
werk genoeg; ook bederven zy een groot gedeelte Vifch

en andere waren der inwoonders. De zeldzame eigenfchap

van het Kerkhof van het oude Kloofter JVidoe^ door den
heer Anderfon dus befchreven , dat als men Muizen op het

2elve nederzet, dezelve terftond dood blyven, ftrydt te-

gens de waarheid, zowel als de voorgewende oorzaak dier

eigenfchap; want ik zelf op die plaats geweeft, 'er de proef

van genomen en die gewaande oorzaak onderzogt , maar
het een zowel als 't ander onwaar bevonden heb.

§. LXXïV. Aan de noordzyde van het Eiland (zegt de of jg
heer Anderfon) kan men van half Juny tot den laatften Zon in

July het lighaam der Zon niet alleen boven den Horizont , Ysiand

maar oogfchynlyk haar onderrand meer dan een niansJI^^^*

hoogte boven het oppervlak der Zee verheven zien. Het baar of

is meer dan te wel, ook zelfs den ongeftudeerden en on-onzicht-;

geletterden lieden, bekent, dat de Zon op een gelyken^*"'^*

afftand van tyd voor of na den Zonftand enerlei hoogte
hebben moet. Even zo bekent is het ook, dat de Zomer-
Zonftand den 21. Juny voorvalt ; weshalven van half Juny tot

den 2 1 . derzelve maand ten hoogden zes dagen zyn, doch daar
tegen van dien Zonftand tot den laatften July 41 dagen ; zulks
ik na deze bekende waarheden niet begrypen kan , hoe deZon
van halfJuny tot den laatftenJuly boven denHorizont gezien
kan worden ; dies noodwendig een' vergifïïng in die rekening
plaatsheeft.Ook kan ik niet zeggen,dat deZon aan de Noordly-
kezyde van het Eiland boven denHorizont gezien kan wor-
den ; want daaronder zyn de Syjffèln Hunnevata , Skagefiorden

Oefiord begreoen , alwaar de Zon nooit geftadig bo\ en den
K 3 Ho-
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Horizont te zien is, maar aan den noordlykflen hoek van
het land gefchiedt het dus, by voorbeeld mby Cabo de hiord

in Stranae Syffèl en by Langenes in Noorder-Syjjïsl^ alwaar
men de Zon enigen tyd voor en na den Zomer Zonftand boven
den Horizont ontrent een mans hoogte zien kan. Hoe
onrecht de rekening by den Zomer Zondand ook is, is zy
noch onrechter by den Winter Zonftand, wanneer de
heer Anderfon zegt : „ In December en January is het lig-

„ haam der Zon t'enemaal onzichtbaar, behalven dat men
« boven aan de tegenoverftaande hoge bergen een klein

„ fchynfel ontwaar wordt, en heeft men als dan , ongetwyf-

„ feit door de ombuiging, een' Schemering of dag van an-

» derhalf uur of zeven quartier ? Om niet te zeggen, dat

hier ten opzicht van den ZonQand, die gemeenlyk den 21.

December voorvalt , een' evengelyke onrechte rekening
gemaakt wordt, dewyl men ftelt, dat de Zon enige dagen
langer na, dan voor dien Zonftand onder den Horizont
blyft, daar echter die dagen in getal noodwendig even veel

moeten zyn jook komt 'er noch een' andere vergiffing by,
hierin beflaande, dat de Zon nooit des Winters of by den
Winter Zonfland zo vele dagen onder den Horizont zyn
kan , als zy by den Zomer Zonfland 'er boven is , nadien

de ombuiging der Lichtftralen te weeg brengt , dat de Zon
des Zomers meerder' dagen en ook langer boven den Hori-
zont fchynt te (laan , dan zy wezentlyk is , en in het

tegendeel des Winters minder dagen onder den Horizont
fchynt te wezen , dan zy wezentlyk zoude zyn. Des
niettemin maakt de heer Anderfon den. tyd, dat de Zon
des Winters geheel onder den Horizont is , een' halve maand
langer dan den tyd gedurende welken de Zon des Zomers
{leea:> boven den Horizont is, 't geen t'encmaal met de

natuur der zake (Irydt, want 'er kan een' plaats zyn, alwaar

de Zon by den Zomer Zonftand acht dagen boven den Ho-
rizont IS , en echter geen enkelen dag onzichtbaar by den
Winter Zonftand 5 welk een en ander door de ombuiging der

LichtQralen,die men weet dat by den Horizont zeer fterk

is*
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is, veroorzaakt wordt. Zuidwaards in 't land ki\n men re-

kenen, dat de onderrand der Zon in den Winter Zonftand
twee graden boven den Horizont zy, de ombuiging 'er

onder begrepen. Wanneer men nu het land befchouwt
volgens het denkbeeld, 't geen men den heer ^w^i?r/ö« heeft

willen geven, naamlyk dat het gelyk een' enige Klip zy,
zoude hierin geen groot verfchil tuflchen het zuider en
noorder einde des lands wezen, en nochtans is zulks taam-
lyk groot. Ik zelf ben aan den noorderhoek van het land

niet geweeft , maar geletterde lieden , die vele jaren aldaar

gewoont hebben, hebben my gezegt, dat zy op den kort-

iten dag des Winters de Zon een uur lang boven den Hori-
zont zagen , en den lichten dag buiten de fchemering vier

uren lang rekenen konden. Dus is het ook gelegen op de
noorderlyke maar niet op de allernoorderlyklte hoeken des
lands, wanneer by voorbeeld hoog in "Noorder-Strande- en
Ifefiords Syjfely alwaar de dagen wel iets korter doch niet zo
kort zyn , dat men door d*; ombuiging der Lichtftralen maar
alleen een' fchemering van anderhalfuur of zeven quartiers

hebben zoude, en dat wel NB. gedurende twee volle maan-
den ; want zulk een' plaats in Tsland niet is. Zuidwaards
in 't land heb ik de Zon in den Winter Zonftand drie uren
lang boven den Horizont gezien, en altoos volkomen dag,
dat men gemaklyk konde lezen en fchryven , «n 6 uren
rekenen kondej want de ochtent- en avond-fchemering, of
't geen men 't morgen- en avondlicht noemt, is in Tsland
veel langer dan in Denmarken^ vermits de Zon aldaar .een
kngen tyd voor haren opgang en na haren ondergang dicht
onder of langs den Horizont loopt, dat is met den Horizont
een fchuinfer hoek maakt, dan in Denmarken of verder te-

gens het zuiden, alwaar zy meer rechtftandig op- of on-
dergaat tot onder de Evennachtlyn of de eigentlyke linie,

alwaar zy t'enemaal rechtftandig op en onder gaat, en
derhalven geen' lange fchemering maakt , maar haaftig den
Horizont nadert en van dezelve afwykt, weikalles aan een
ieder, die maar een Globe gewent is te zien, meer dan

be«
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nacht vertoonde, doch zulks is niet algemeen. Hier uit

is op te maken, in hoeverre waar zy, 't geen men den heer

Anderfon bericht heeft, dat zodra de lucht van fneeuw of
regen zuiver, onbeneveld en niet onftuimig, of met een
woord, alsden Hemel zeer helder is, men na Zonnen on-
dergang en Schemeravond terftond dat licht gewaar wordt,
*t gejn byna den gantfchen nacht en wel zo helder flik-

kert en fchiet, dat het de volle Maan in haar befte fchyn-

fel niet alleen evennaart, maar haar menigwerf overtreft.
' Een' zo grote helderheid heeft het Noorderlicht aldaar

niet, maar is zo helder als by onsj zulks de reizigers 'er

groten dienft van hebben : doch het is niet bekwaam offterk
genoeg, om *er enigen arbeid by te konnen verrichten.

Voorts wordt van dat Noorderlicht verhaalt, dat het al-

toos in het Noorden of Noordweften ontftaat , naar het

Zuiden overflaat , en niet zelden de gantfche lucht vervult.

Doch dit gaat niet vaft j want ik het zowel uit het Zuiden als

het Noorden heb zien opkomen. Dikwils begint het als

een klare brede Boog van het Ooften naar het Weften
en ftaat dus lang ftil ; vervolgens fpeelt het over de gant-

fche lucht, en fchiet zyne ftralen naar het Zenithj doch
zelden zet het heldere en onderfcheide Bogen in het Zui-
den of Noorden, gelyk het gemeenlyk in Denmarhn doet.

Niemand maakt in Tsland daarop enige rekening , wat
weer het na het Noorderlicht worden zal, maar alleen,

wanneer het fchiet en gecouleurt is, befluit men, dat 'er

wind op zoude konnen volgen ; doch wanneer het in het te«

gendeel ftil ftaat en helder is, vermoed men goed weêr=
Staat de Boog enen avond geftadig in 't Zuiden, houden zy
Noordwaards in 't land het daar voor, dat een Zuidenwind
volgen zalj doch alle die regelen miflen, zulks 'er geen
ftaat op te maken is. Ik kan niet zeggen, dat de Tslanden
van gevoelen zyn , dat het Noorderlicht zich by hen nu
meermalen doet zien, dan wel te voren, offchoon men in

ons land die gedachten voedt. Over de oorzaak van het

Noorderlicht, door den heer yfif2^(?ryö/f gegeven , zal ik geen
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oordeel vellen, vermits een ieder deswegens zyn byzori-

dere gevoelens hebben kan, alleen kan ik niet nalaten aan
te merken , dat de geleerde Mayran gantfch andere rede-

nen van het Noorderlicht in zyne Natuurkundige verhande-
ling geeft, en de oorzaak van dat Licht niet in de inge-

wanden der aarde zoekt, maar veel hoger afleidt.

Vanden § LXXVI. Ik kan verzekeren, dat het in Tsland zeer
Donder melden dondert, en wanneer zulks in 't Noorden gefchied,

Dwaal, .h^t merendeels in den Zomer is, op andere plaatlèn meelt
lichten, in den Herfft, doch zeer zelden des Winters. Gedurende

den tyd, dat ik my in Ysland ophieldt, hoorde ik het niet

meer dan eens donderen of zeer kleine (lagen in het

Zuiden, en zulks was middin in de maand Juny, offchoon

ik wel belyden wil , dat het op andere plaatfen op het Ei-

land in dat zelfde jaar gedondert kan hebben j want het zo
groot is, dat men den Donder niet overal horen kan. Dus
IS het zeker, dat het in Tsland niet veel dondert, en wan-
neer zulks gebeurt, het zowel des Zomers als *s Winters
gefchied, offchoon niet veelniaal of hevig j want lieden,

die het dikwils in Tsland en Coppenhage hebben horen don-
deren , verzekerden my , dat het hier heviger dondert dan
daar, 't geen ik ook by het e^ens horen donderen op dat

Eiland befpeurt heb. Ze'ïr zelden worden Ignesjatui^ Lam-
lentes , Sterfchietingen of diergelyken in Tsland gezien

j

want de lucht is aldaar doorgaans helder en klaar. Dikwerf
en naarilig heb ik 'er na gezien, en enige kleine Ster-

fchietingen opgemerkt j doch zo menigvuldig niet, als by
ons: in het tegendeel heb ik nooit Dwaallichten of andere
diergelyken Verfchynfelen te zien konnen bekomen j dus

zeldzaam zyn dezelve aldaar. Nooit heb ik ook gehoort

,

dat de Tslanders bang voor Dwaallichten of diergelyke ver*

fchynfelen zyn , vermits zy zeer wel weten , dat dezelve

niets te beduiden hebben, en wanneer zy daar voor al

eens mogten vrezen, zoude men daaruit moeten befluiten
,

dat hunne vreze uit de zelden voorkomende verfchynfe-

len

..1
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len van dien aart fproot j want over 't geen gewoonlyk ge-

fchiet, verbaaft de gemene man zo ligt niet.

§. LXXVII. OfÈhoon de heer Anderfon zegt, dat zich
j^jJJ^JJ^

in 2^//a«^ dikwils Ringen en Byzonnen in 't laatft van den en By-

Zomer aan den Hemel laten zien, heb ik zulke verfchyn- Zonnen;

zelen niet meer dan tweemalen befpeurt, en wel beide in A*
pril , waarop goed weer volgde. De eerftemaal gefchiedde

net in April 1750. dat 2 gecouleurde Zonnen gezien wier-

den , de ene voor en de andere achter de ware Zon , waar-
op een ftille dooi na een' matige vorft van 14 dagen volgde.

De tweedemaal werd ik in April 1751 Byzonnen gewaar,
alswanneer die 2 Zonnen helder waren. Des voormiddags
ging een' voor de Zon in den ring, die des namiddags ver-

dween , als wanneer zich een' andere achter de Zon ver-

toonde, waar op goed, zacht en (lil weer volgde, gelyk

het enigen tyd te voren geweeft was. Buiten die 2 reizen

heb ik geen Byzonnen in Tsland gezien ^ en anderen hebben
my ook gezegt , dat zy zeer zelden te zien waren ; zulks

geenzins gezegt kan worden , dat men haar dikwils ziet.

En wanneer zy nu of dan verfchynen
,

gefchiedt het

veeleer in het voorjaar dan in den Herfft. Voorts gelooft

men in TsJand dat doorgaans onweer op die Byzonnen volgt

,

gelyk men zulks ook by ons meent ^ doch het feilt niet

zelden, zowel daar als hier.

§. LXXVIII. De Tslanders rekenen het begin vanden Van de

Zomer van Donderdag, die tuflchenden 18. en 24. Apriiï^"6«-
komt , en ook alzo het begin van den Winter van Vrydag^jjJnd*
die tuflchen den 18. en 24. 06lober invalt, waar uit men
befloten heeft , dat de Tslanders maar alleen twee Jaarge-
tyden hebben; doch offchoon de inwoondersde gemelde
tydrekening gebruiken, verandert zich de natuur echter
zodanig niet, dat hette en koude aldaar eensklaps met mal-
kander verwiflëlen en men 'er geen Lente ofHerfft hebben
zoude: in het tegendeel hebben de Tslanders in hunne
tydrekening ook Lente en Herfft, en ftellen dezelve in den
tyd der Nachteveningen. Alhoewel de inwoonders op
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de gezegde wyze hunnen Winter en Zomer berekenen
,

waar door dezelve op enen nacht na beide even lang wor-
den, kan men echter niet lochenen, dat by hen meer
Winter dan Zomer is. Dus is het by ons, en derhalven
noch veel meer aldaar. Dat het 'er in den Zomer by wy-
len fneeuwt en hagelt , gebeurt ook wel in Noorwegen
ja zelfs by ons in Denmarken, 't Is zeker, dat het des Zo-
mers i i 'ïsland zeer warm is^ doch ik kan niet zeggen, het
*er ooit zo heet gevonden te hebben , dat men genootzaakt
vas, alle klederen af te leggen, veelmin dat, gelyk
de heer yinaler/on verhaalt heeft, op zo hete dagen 's nachts
een' zo lirenge en doordringende koude gevolgt is, dat men
2ich niet genoeg dekken konde , en ontwakende , alles

rondom zien met Sneeuw bedekt zag. Men kan zich niet

verbeelden , dat een zo fchielyke verwifleling van hette en
](Oude plaats zoude konnen hebben, en op een zoonmati-
ge hette des daags, gelyk voorgewend word, zich Sneeuw
jn de lucht zoude formeeren , en des nachts nedervallen.

't Is een ieder bekent, dat het water in de lucht niet haa-

flig tot Sneeuw kan ftremmen , byzonder daar de Zon on-
trent ten I o of 1 1 uren onder, en ten een of 2 uren we-
der opgaat, 't Kan wel gebeuren, dat des Zomers eens
Sneeuw of Hagel valt ; doch de lucht kondigt zulks ge-
wis door hare koude enige dagen te voren aan, 't geen ook
zowel in Noorwegen als by ons in Denmarken gefchiedt

j

doch dat men des daags door de hette naalct lopen , zich

des nachts tegensde koude met alle klederen, die men be-

komen kan, bedekken moet, en des morgens het Aardrvk
met Sneeuw be lekt vindt in een tyd dat de Zon flegts drie

uren beneden den Horizont is, is zo onnatuurlyk en on-
mooglyk , dat het niemand geloven kan.

Men heeft vooras den heer Ander/on verhaalt, dat in den
Winter veel Sneeuw valt, en het met eenOoftlyken Wjnd
20 (teik fneeuwt, dat het land en de huizen met elkander

gelvk gemaakt worden Dit kan men niet doorgaans zeg-

gen 5 want ia het ene jaar valt veel Sneeuw > en daartegen

in



VA» YSLAND. «* *\

het

in het ander weinig of niet : ook fneeuwt het niet in 't

land het fterkft met een en denzelfden Wind, maar op
enige plaatfen met byzpndere Winden. De twee Win-
ters, gedurende welken ik in Tslanci 'wms, en voornaamlyk
den laatden , viel zeer weinig Sneeuw Zuidwaards in H land,

en zo veel niet als gemeenlyk in Coppenhageni ook fneeuwt
het 'er niet langer, dan twee dagen achter een , en wan-
neer het by wylen enige dagen achter den anderen of ten

hoogden 14 dagen of 5 wekea gevrozen heeft, wordt het

daarna weder zacht weer, en de weinig gevallen Sneeuw
dooit weg, weshalven het Vee den gantfchen Winter zyn
voedfel op het land vindt. Ondertuflchen gefchiedt het

wel noordwaards in het land, alwaar doorgaans meer Sneeuw
dan zuidwaards vah, dac de Sneeuw zeer diep ligt. Ook
kan op zekere plaatfen, inzonderheid by de Kapen, en al-

waar de ligging der Rotzen daartoe iets bybrengt , de
Sneeuw zo diep vallen en zo fteik byëen dryven, dat het
landen de huizen met malkander gelyk gemaakt worden

5

doch nadien dit maar alleen op zekere plaatfen en bywy-
len gefchiedt, kan men daaruit geen algemenen regel voor
het gantfche land maken; want zuidwaards en op andere
plaat(ên gefchiedt het niet ligtlyk. Wanneer dus ved
Sneeuw valt, gelchiedt het met een Noorden Wind, en
wanneer het Groenlands dryfys aangekomen is, 't geen al-

daar veel koude verwekt , wordt die koude ook d:':-

wils zuidwaards in 't land vernomen. Gelyk het nu in het
noorden het fterkft met een Noorden Wind fneeuwt, zo
fneeuwt het ook. in andere oorden des lands het fterkft met
andere byzondere Winden, naamlyk die uit Zee wajen;
weshalven men voor het gantfche land geen' algemene
Winden kan ftellen, die eenzeker weer mede zonden bren-
gen, vermits een ieder gedeelte van dat grote land zyne
byzondere gefteltenis heeft ; om welke reden niet ligt een*
genoegzame en ware Refchryving van het land te maken
is, ten ware men zich alvorens in 't zelve lang opgehou-
den en een' vlytige nafponng gedaan hadt

L 3 S.LXXIX.
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Van het $* LXXIX. Vele dagen ja ganifche weken gaan in 27-
Weêi. land voorby , dat men geen den minften Wind gewaar

wordt, en het dikwils gantfch (lil is. Het waait aldaar,

gelyk in andere landen, veranderlyk, dat is, geen één
Wind beftendig maar allerhande Winden. By wylen waait

het maar alleen een weinig, nu en dan fterker, en ook
wel eens een ftorm j daarentegen is het ook dikwils zeer

Ail, zulks men niet zeggen kan, dat op het Eiland altoos

veel Winden befpeurt worden. Echter houde ik het daar

voor, dat het aldaar windriger dan by ons in Denmarken
is , 't geen van de ligging der Rotzen voorkomt ; zulks dat

terwyl het op het een oort zeer (lil is, twee mylen 'er van
daan de hevigde rukwinden van de Rotzen nedervallen.

Bywylen ontilaat een Storm ; doch is echter niet algemeen^
Ten tyde ik op het Eiland was, heb ik maar tweemaal
flerke Stormen vernomen , diergelyken ook in andere lan-

den geweed hadden , alwaar in die jaren de Winden meer
dan in Tsland hadden gewoed. Wanneer het des Zomers
goed weer is , heeft men gemeenlyk des nachts een land-

wind door het gantfche land ; doch tu0chen 9 en 1 1 uren
des voormiddags komt een kleine Zeewind, die tot 's namid-
dags ten J Ui2n blyft aanhouden, en ook wel iets langer

en tot tepens den avond* Die Land- en Zeewinden zyn
echter niet (térk, en geven ook geen regen of ander

kwaad weer. Met de Noordweften Winden hebben

2y, zegt de heer Anderfon (ten m>n(le aan de Zuidkud)
fchoon, daar tegen met de Zuidweden (legt weer, en
met de Zuidzuidooden den meeden Storm. Met alle

Landwinden heeft men gemeenlyk goed weer , en met
de Zeewinden Sneeuw of Regen, na dat het jaargety is.

Dus brengen Zuidelyke , Zuidoodelyke en Zuidwedlyke
Winden doorgaans Sneeuw en Regen te weegj doch de

Moorde Winden helder en goed weer Zuidwaards in het

land. Noordwaards gefchied het tegendeel , want de Noor-
denwind brengt Sneeuw , Regen en Vord mede, maar de

Zuidenwind goed weer. Dat uit het Zuidzuidooden de

meeè-
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meefte Storm komt, is geen regel j want het komt gelyk

gezegt is, op de ligging van ieder oort ten opzicht van de

Kotzen aan.

§. LXXX. Eb en Vloed heeft men in Tsland^ gelyk in Van

anderelanden, alwaar zulks plaats heeft, tweemaal in 24^^^'^
uren; zulks men ieder zesde uur volgens gewoonte eeii'^ *^

'

verandering heeft na het waflen en afnemen van de Maan.
By de nieuwe en volle Maan is de Kb en Vloed altoos het

fterkft, en onder anderen zyn dezelve het fterkft wanneer de
Zon in de Evenachtlyn is. Die tyden worden Springtyden ge-

naamt , vermits het water als dan allerhooglt op het land

fpringtjcn Eb en Vloed noemen AtTslanders Flod og Fiore.

Het is in fsland genoegzaam een vade regel , dat de wind,
regen en Ineeuw, een ieder op zynen tyd met den aanko-

menden Vloed vermeerderen, zodanig dat wanneer het by
Ebeen weinig waait, de Wind by het aanwaflèn van het

Water feller opfteekt, en offchoonde Wind met het vallen

van het water fchynt te verminderen , neemt dezelve met
het aanwaflèn van het Water gemeenlyk fterker toe. Doch als

in het tegendeel de Wind met den Vloedgaat liggen, blyft

de (lilte doorgaans duren. Ik heb opgemerkt, dat de hoog-
fle Springvloed ongevaar \6 voeten ftygen kan, en de ge-
mene Vloed gemeenlyk 12 voeten is.

§. LXXXI. Ik ben met den heer -/fii/:/<pr^» van gevoelen, X^'?*^®

dat het Zeewater rondom 2 j/<i«^, ten minden op verfchei- ^fg^gn
deplaatfen, zouter is dan in 't gemeen, waartoe ik ge-hctZee-
noegzamen grond heb, nadien ik zelf heb gezien, dat het water.

Water in den Zomer hier en daar aan de Klippen by de
Zee Zout aanzet , naamlyk alwaar het water met den Vloed
opgezwollen is, als wanneer men daarna cni^ Zout affchrap-

pen kan ter plaatfe een weing Zeewater in de kleine fleu-

ven op de Klippen blyven ftaan en uitgewaaflemt was. Dit
belluit ik ook uit de oude brieven in de Roomfch-Cathol^r-
ke tyden , en uit de voorrechten der Geeftlykcn , waaruit
blykt, dat op vele plaatfen Zoutwerken geweeft zyn ,

die aan de Geefllyken gefchonkcn werden. Gewis zyn om
'
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die redenen de hoeken des lands,in de Zee uitftekende,ah
Langenes en anderen aan het Bisdom in doorwegen gefchon-
ken, waar toe zy nu noch behoren. Dit zowel, als dat

men in Tshnd ten proeve met groter voordeel dan by ons

Zout gerafineert heeft , toont, dat het Zeewater aldaar

meer Zout in zich hebben moet, dan gemeenlyk. Doch
het heeft geen grond ter wereld , dat de oorzaak daar van

,

gelyk de neer Jnderfon wil, te ioeken zoude zyn in de
lirenge Vorft j waar door een groot gedeelte van het on-

zoute water zich in wyde Ysvelden verzamelt en bevrieft
,

en voorts in de hevige Winden, die het Ys verftuiven en
verwaijen ; want om niet te zeggen dat het water niet merk-
lyk zouter zoude worden , ofShoon een groot gedeelte

tot Ys bevroos en door den wind verdoven wierdt , zo is

het een* ontwyffelbare waarheid, dat het rondom Tslandzo

fel niet vrieft, dat zich een' menigte Ys aldaar vaft zetten

kan; want de Zee fpoelt meed allerwegen vlak tegens het

Jand aan , en de Eb en Vloed is aldaar zeer fterk , die het
Water geen* ruft laten , zich tot Ys te zetten , offchoon de
Vorft zelfs zo ftreng was, als voorgegeven wordt. Doch
daar kleine Vige en Tiörne zyn, gelyk de Tslanders dezel-

ve noemen, dat is, zulke armen der Zee, die van alle

kanten land om zich en flegts een kleine opening hebben

,

waar door het Zeewater in loopt, aldaar kan het dik Ys
zetten, vermits zodanige armen der Zee doorgaans niet

groot zyn , en daarenboven voor den flag van 't Zeewa-
ter in zekerheid liggen ; maar zulks gefchied rondom het

land in de open Zee niet. Mitsdien vrieft het meer en
geeft dikker is by de zuidlyke delen des lands en op an-

dere plaat fen , alwaar diergelyke armen zyn , dan by de noord-

lyke landen, die voor de hoge golven der Zee zekerer lig-

gen; en by menfchen geheugen is het niet gebeurt, dat

de Zee zodanig met Ys bedekt was, dat men om te viftchen

niet uit koilde lopen, behalven, gelyk gezegt is, in de

fmalle Vigen en Tiornen.Maar het Ys, 't geen den noor-

der landen zeer moeilyk is, en de inwoonders belet in Zee
te
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te lopen is het Groenlands Dryfys, 't geen zich vele mylcn
buiten voor het land zet, als was het een ander land, by-

zonder vermits dat Dryfys zeer oneffen en gelyk bergen

en dalen is, en levendige dieren, als Beren, Vcflèn en Val-

ken, mede overvoert; en dat Dryfys veroorzaakt noordwaards

veel koude en nevel , welk eerfte zich ook aan het zuider-

deel des lands mededeelt, weshalven men zeer wel giffen

kan, dat wanneer in het zuiden een koud voorjaar is, het

Groenlands Dryfys in het noorden ligt.

§. LXXXII. 't Is zeker, dat ysland een gezond land is. Van de

*t geen ik ook uit eige bevinding bekrachtigen kan; ooJ^t^g^'C^
kan een vreemdeling, op het Eiland komende , aldaar be- ygund
ter aarden in opzicht van de lucht en het weer, dan een en de

Tslander^ wanneer hy in Denmarktn komt; want de hette Llg-

des Zomers valt hier een Tsiander gemeenlyk eenigzins las- ^^'^^^
tig, offchoon d<»2elve niet veel fterker dan in Tsknais , waar- J|s der*
tegen de Zomer in Tsland een vreemdeling zeer aangenaam inwooa*

voorkomt , vermits hem aldaar geen* zo dikke en broeijige der»,

lucht bezwaarlyk valt als hier te lande. De Winter is 'er

niet Ureneer, danby ons, en het enige, waarin my enig

onderfcheid tuffchen Tsïand en Denmarken zoude voorko-
men, is, dat het aldaar meerder waait, 't geen geen land

ongezond maakt, maar in het tegendeel de lucht reinigt

en te weeg brengt | dat men 'er te gezonder en bekwamer
leven kan. :

.i. «

Dat de TsUnders van goede levenskrachten zy», (la ik zeer
gaarne toe, doch geenzins de daar van gegevene redenen,
naamlyk , vermits zy van de geboorte af jlegt en foher zyn
opgehragty en tot een harden ^ruwenyruftlozen ja turen arbeid
verplicht worden

i
want het zeldzaam zoude zyn, dat flegt

en weinig voedfel van de geboorte af den Tsïanderen goede
levenskrachten zoude geven ; vermits men doorgaans van
gevoelen is, dat zulks het lighaam verzwakt, en niemand
tot zyne volkome fterkte komen kan. Offchoon de Spy-
zen, die in ^jt/kw^ gebruikt worden, niet gelyk byons met
allerlei vreemde Speceryen toegemaakt zyn, en derhalvea
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onze lekkere tongen niet wel fmakeo zouden , volgt daar-

uk echter niet, dat die Spyzen op zich zeiven flegt zyn.
Maar dat de Tshnders van hunne (legte fpvzennoch daaren*

boven zeer weinig zouden bekomen , itrydt tegens het
gene de heer Anderfon hun elders te laft legt , alwaar zy
tot vraten gemaakt worden. Wat der ICslanderen hardheid
betreft, zo komt hun die eigenfchap op een* zekere wyze
toej doch niet in hunne Kindsheid, gelyk men hier zeg-
gen wil, want men hen aldaar zo teder als by ons opbrengt
en gade Haat , weshalven de Kinderen niet van de geboorte
tftot harden ja zuren arbeid verplicht worden. Wanneer de
Jongelingen zo verre in krachten toegenomen zyn , dat zy
ter Vifchvangfl: in Zee konnen gaan, moet men belyden,
dat hunne levenswyze zuur en arbeidzaam is, zo lang de
Vifciityd duurt; doch tot dien ouderdom worden de Kinde-
ren zowel als de Vrouwlieden t'huis gehouden \ zulks zy niets

het geringfle van koude ofandereongelegenhedenuitdaan;
waarom men zich ook te meer verwonderen moet , dat de
Mannen daarna zo harden en zwaren arbeid konnen weer-
ftaan, waar aan zy van hunne geboorte niet gewend zyn.

Wanneer ik 7eg , dat de Tslanders goede levenskrachten

bebben , is zulks van den ouderdom tuifchen de 20 en 50
jaren te verftaan ; zynde het niet zeldzaam dat zy daarna in

levenskrachten beginnen af te nemen en in de een' of an-

dere ziekte vervallen, die van hun leven een einde maakt,
Baamlyk Waterzucht, Borft- en andere uitteerende kwalen,
die inzonderheid den zwaren arbeid toe te fchryven zyn

,

D^elkenzy uitftaan, als zy zich op Zee bevinden en de Vis-

fery verrichten, en ook wel hunne zorgloosheid ^ want zy
gene koude ontzien, fpringendc veeltyds, wanneer zymet
den Boot aan land komen , in Zee , om den Boot af te houden
en te verhoeden dat dezelve door te hart tegens het land te

floten befchadigt wordt, als wanneer hunne Benen geheel

nat werden, en zy dus noch lange, ofTchoon in de Vorfl,

bunnen arbeid verrichten , zonder van klederen te verwis-

ièiea. £n hieruit blykt, met hoe weinig grond men zeg-

gen
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gen kan, dat %y 'diel alleen dokoud worJ^j^ znlks menig
een loo jaren bereikt, en noch daarenboven een friffchen

werkzamjn ouderdom geniet, maa. ork weinig of niets

van de Jjwak- en kraakheden weet , die de gryze jaren

vsLTi andere Menfchen gemeenlyk aankleven. Zeer zel«

den vindt men voorbeelden,dat enige loo jaren bereiken^

ja het is zeer zekizaam dat zy 80 jaren oud worden. Het
kan wel zyn, dat de eeu of ander by zo hoge jaren eea*
goede gezondheid geniet ^ doch de meeden wortelen met
een zieklykenouderdom, zodatzy bevende fo jaren oud
aynde, zich oveir hutme gezondheid niet beroemen kon*
nen, maar gemeenlyk, gSyk gezegt is met Borft- en an^

dere uit^eerende ziekten^ bezocht worden; weshalven men
aldaar vvceioage dikke of gezette menfchen vindt. De drie

oorzaken, waarom naar het gevoelen van den heer Au*
Jerfo» de Yslandirs niet fïokoud zouden word»i, vinden
derhalven geen' pls^ts , naamJyk , vermits zy kun leven ia

eeneenvQUwige onbezorgdheid by 'enerly flegte ipyzen enge*
fiadige (lerke lighaams oefiêniisg doorbrengen. Men mtoet

2ich niet verbeelden, dat de Tslanders zo beerachtig zyn

,

dat zy geen gevoel van zorgen zouden hebben , of zo g&»
lukkig, dat zy gene zorgen voor het onderhoud van hun
leven zouden behoeven te dragen : geenzins , want nadien

de meeften arm zyn en (lerk Sirbeiden moeten , niet voor
zich zelven, maar voor anderen, die daar doorrykworn
den, koil het hun zorgen genoeg, hunne Vrouwen ea
dikwils vele Kinderen te voeden, tot zy den levenatyd

volbragt hebben, dien hun God gegeven heeft j waarom
men niel zeggen kan , dart sy hun leven in een onbezorgde
eenvo.uw,igheid doorbrengen. De andere reden, tot honiiea

hogen en gezonden oudetidom zoude daarin be&asm ,datzy)

hun leven by enerlei flegte fpyzen doorbrengen. Zo zeker

het i&, dat zware en lekkere fpyzenen veel eten en drinken
het lighaam verzwakken , de meofchen voor den tyd oud
maken en het leven verteeren, zo weinig konnen Oegte enwei*

nige fpyzen de menfcheaoudenüerk maken; maa^r worden
M 2 hun-
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hunne krachten daar door veeleer verzwakt. Eenvou-
dige en vafte fpyzen , matig gebruikt

,
geven in het tegen-

deel een gezond lighaam en een lang leven. Betreffende

hunne genadige fterke lighaams-oelfening , zo hebben zy
op zekere tyden een te Herken en op andere tyden byna
gantfch genen arbeid , vermits de Manuen enige maanden
in den Winter niets te doen hebben, en mitsdien hunne lig-

haamsoeflfening niet fteeds durend, maar by wylen tefterk

is , *t geen hun leven veeleer verkort dan verlengt. Ten
minften kan die oorzaak ten aanzien van de V rouwen geen*

plaats vinden , nadien zy zodiinigG lighaamsoeffening

niet hebben ^ want wanneer men haren arbeid in den
hooityd uitzondert, hebben zy voorts maar alleen zit-

tenden arbeid te verrichten, naamiyk hare ^^olle te rei-

nigen en te bewerken, te fpinnen, Kouflèn en Hand-
fchoenen te breijen of Wadmei te weven. Klederen en
Schoenen te najen en dergelyken, waar toe geen' fterke

beweeging vereifcht wordt. De Tslanden zyn doorgaans
welgemaakt en hebben fchone , witte en gezonde Tan-
den, zegt de heer Anderfon te recht, doch waar over men
zich in hunnen luchtftreek en by de flegte fpyzen, die zy
genieten, zo zeer niet te verwonderen heeft j maar veeleer

zouden de verftandigen daaruit moeten befluiten , dat ver-

mits hunne lig.haamsgefteltenis en de luchtftreek zo ge- >

zond en goed is, zulks van de zuivere lucht, waarin zy
leven, voortkomt. Voorts is het by alle Volkeren alge-

meen , dat de gemene man en het grove volk , als Boeren
en diergelyke, d»^ fchoonfte Tanden hebben, vermits zy
niet, gelyk vootuaameen vermogende lieden , hunne g.^-

zondheid en Taaden met menigerleiwonderlyke fpyzen be-
derven. Het genene volk vergenoegt zich met roggen-
brood , waar fiOor de Tai den altoos wit en zuiver blyven ,
zonder dat ly Tandcnborftels of poeder daar toe gebrui-

ken, en die uitwerking fchryf ik by de Tslanders toe aan
den gedroogden en gebtukten Stok vifch, die hunne daag-
lykfche fpyze is* Dat de Vrouwen in hardheid en fterkte

voor
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men

laag-

rkte

toor de Mannen niet zwichten , kan ik niet zeggen;
"want de Mannen tonen hunne hardheid by den zwaren ar-

beid en de koude, die zy op de Zee en by hunne Visvangfl:

uitdaan; daarentegen zyn de Vrouwen zeer gevoeli;? van
dé koude en doen geen arbeid die kracht vereifcht, dan al-

leen in den hooityd, veelmin zyn zy met zodanig een*

hardheid en fterkte begaaft, als men den heer AnderJon be-

richt heeft, naamlyk dat zy ligt baren, zich bad n 7

dra zy gebaard hebben en terftond weder heen l'^pen Zulk
ene paardenfterkte hebben de Vrouwen in Tslana niet, In

vele toevallen hebben zy Artzea en verftandige Vroed-
vrouwen nodig, want zy van zodanig een* ligte baring niets

weten j want velen van dezelve veeleer in of na de baring

by gebrek van hulp en nodigen byltand fterven. Nooit heeft

men in !r//<ï«^gehoo!t, dat een' Kraamvrouw zich baadt,

so dra zy gebaard heeft, en veel min zyn zy zo gelukkig,

om terftond weder heen te lopen 't Is onder haar een al-

gemene regel , dat zy zich (leeds in 't bedde houden en 'er niet

uitkomen vror dat de eerfte acht dagen verftreken zyn;
en velen moeten noch veel langer het liedde houden en
een' zeer fmertelyke kraam uitftaan, vermits hare Vroevi-

vrouwen haar niet wci veten te helpen ; weshalven het

niet zeldzaam is, dat zy liare gezondheid gedurende haar

gantfche leven 'er by infchieten , zulks het zeer verre van
daar is , dat zy zo ligt uit het Kraambed komen , als

voorgegeven wordt.

§. LXXXIII. Uit het te voren gezegde blykt, dat de Van de

Mannen boven de yo jaren oud, niet zelden door eenp^j'^*"^

Borft- of andere kwynende ziekte aangetaft worden
, gelyk ^^a*

ook dat de Vrouwen zware Kramen hebben en daar doorders.
'

allerlei toevallen bekomen; zulks de Y^ Jers zowel als

andere menfchen verfchcide fborten van Krankheden on-
derhevig zyn. De meeften derzelven benoemen zy met
een algemenen naam van Landfarfock^ gelyk als elders by
den gemenen man alles koorts heet, en in der daad is 't

geen men in eiland Landfarfock noemt , niet veel van de
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i^oorts ond^rfcheiden. £en' «Rdere zlektQ gcven i;y den
n^^m van Aujfatzesy waar mede vek» beaocbt zyn, e»
die wel erflyk doch niet doorgaana aanltekood^ is. Dezelve
is niet gelyk het by ons zogenaamd uitflag> maar fchynt;

veel eer een* foort van Scoybut te 3yn. Verrcheiden wor-
den van die ziekte genezen volgens een Recept , 't geen
een geftudeerde Tslander uitgevcTiden heeft, vaq het Co^
liek, de Waterzucht, Zwartgaiïige Ziektens en meer an«

deren worden zy mede geplaagt, waarom ik vertrouw »
dat d^n Tilmderen enige Do(5lorea zeer wel ten paflè zou-»

den komen, en aldaar genoeg te doen vilden, wanneer do
ingezetenen vermogend genoeg waren, om 2;odanigq bekwa*
men mannen by zich te houden. Derbalven heeu men den
heer -^ir^^r/ottkwalyk bericht , dat men van Koortzen en dier-'

gelyke Ziektensin3^i/tf»^niet veel hooft,en 'er ook van Ge*
neesmeefteren niets weet. Offchopn reeds gezcgt is , dat

d^X^k^^e^f naet vcffcheide Ziekteas beïo^ht zyn^ wordt
danr door eehteir bet te voren gezegde niet gek)chent,,dat

zy goede en gezonde Xigbamen hebben, ^och dkdooF
4m ziwareii arbeid viroeg verzwakt worden > dus zy in de
een of tndere ssiekte vervallen. Wanneer de Tslandetf

?cjek woiden, htenzy God en de mtumx werken, vermits

W zeer wein^en zyn » die enige, huismiddeleüiv uit Deiu
mfithft hebföeö , of dezelve te gebruiken weten, nwuvr

geeqsjiea gèbmiken zy. zodanig een guye , gelyk men den
heer Jnaerfon dus verhaalt heeft: „ W^nneec iemand

,1 ziek wordt, is zyn' gantfche laafnis goede Me^k,, zo als

« dezelve van de Koe komt, en alledeArtzenyen,dIenien

« hem. geeft, een weinig Tabak, die men hem te kaauwen

« geeft, en een rykelyke Hok Braadewyn, om, de maag
^ te hefAellen>" De verkwiickiog^ vain raauvveMel^,zoal^
dezelve v^ii^ de Koe komt,gebrqiken de Zieken nkt^maar
veeleer kopkt men dezelve , gelyk ik te voren zejde wanneer
de Melk by zodanige omi^^ndigbeden gi^l^ruikt word: ja^meQ

bedient zi^K doorgaans niet veel van Melk in de ziekten?,

maar gebryikt ajleen de Hui, die ook wei b^t gfz^oiidft is.

!Nooit hoorde men, dat een Tslander in een ziekte Tabak
kaauwt

,
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kaauwt,tnftar zy gebruiken dezelve onderfcheidentlyk wan-
neer zy op Zee zyn^ om te vidën; ook voegt een rykc-

lyke (lok Brandewyn niet tot de zieke magen der Tslanaerji

weshalven zy dien drank geenzins in hunne ziekte gebrui»

ken, ten zy alleen de zulken, die aan dien drank verflaaft

zyn en gezond of ziek denzelven niet ontbeeren konnem
Datzy gene Chirurgyns in bet land hebben, fpruit uit de
zelfde reden, die van de Dodoren aangehaalt is, maar
niet om dat zy dezelve alleen nu en dan zouden behoeven;
want wanneer iemand door een' Beenbreuk of ander on*
gemak bezogt word , lydt hy deerlyk, vermitshem niemand
helpen kan , en daarom is 't dat zy of geheel niet of zeer

kommerlyk en na lange uitgellane pynen weder herüellen.

§. LXXXIV. Den Kinderen wordt niet langer dan acht ^ Hoede

of ten boogften^ wanneer zy enigzins zwak zyn^ veertien da-J^^^^'
gen de }^£óeden Borfi gegeven. Dit zyn de woorden van den hunne
heer Anderfon\ doch zulks is alzo met die zaak vütt ge^Kiode-

legen j want de Moeders , die hunne Kinderen de BorftJ^^^op",

geven , laten dezelve 'er zo lange by als by ons ; andere
^°^^^''*

Kinderen en wel de meefte zuigen de Moeders Borft geheel
niet 5 doch men handelt met de Kinderen geenzins op de
wyxe als de heer Anderfon verhaalt. Men legt het lünd^
zegt die heer, op de aarde ^ en zet Vr een Jchoteitje met laau^

we Hui of Melk by, waarin een met garen omwonden bolfypjt

of dikke vederjcbaft gejioken^ en een weinig brood ^ als men bef

heeft , tot verflerking van het Kind gelegt word. Als nu het

Kind ontwaakt , of een teken van honger geeft , keert men het

naar den Schotel^ en geeft bet bet fypje in den mond^ op dat
het daaruit naar zyn nooddruft zuige. De Tslanders hande-
len waarlyk met hunne Kinderen dus niet, maar (laan 'er

veeleer met zo groot ene voorzichtigheid acht op, dat ik

diergelyke elders nooit gezien of gehoort heb. Zy heb-
ben bekwame Wiegen voor hwone Kinderen, en gebruiken
van dezelve twee loorten , naamlyk Wiegen met onderge-
legde voeten, enHandwiegen j weshalven het een onwaarheid
h^ dat zy hnnne Kinderen op de aarde zouden leggen.

Nooit

•1 '1
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Nooit geven zyden Kinderen Hui te drinken ; maar voeden
dezelve met goede ICoemelk , waaronder noch enige Room
gemengt is» op dat dezelve, naar hunne mening, fles te

vetter en beter zouden zyn. Zy gebruiken Melktuiten

,

om 9
gelyk by ons, de Kinderen daar aan te doen zuigen

,

en weten niets van 't geen de heer ylnderfon op de volgende
wyze verhaalt : fVanneer zy een Kind ten doop of anderzins

9ver land hier of daar brenien^ geven zy het een lapje ^ met Hui
doortrokken , in den mond ^ op dat het zyn voedfel verkryge,

Gelyk ik reeds te voren gezegt heb, dat zy hunne kleine

Kinderen geen Hui geven, zo is het ook onmoogeIyk,daC
een Kind aan een lapje met Hui doortrokken zyn voedfêi

zoude konnen verkrygen. Wanneer het Kind naarde Kerk
gebragt wordt, 't geen wel eens een taamlyk langen weg
kan zyn, voorzien zy zich van een Melktult, en zo veel

Melk als nodig is. Dus voeden zy hunne Kinderen altoos

langer dan een jaar met Melk , ten ware in den uiterflen

nood, en dat geen Melk te bekomen was, 't geen den ar-

me lieden in zekere jaargetyden zeer ligt gebeuren kan.

Des heeft men den heer Anderfon tegens de waarheid be-

richt, dat na verloop van drie vierde deel jaars het Kind
de fpyzen, die de Ouders genieten, mede eten moet.
Gelyk ik te voren •'.eide, dat de Tslandfcbe Vrouwen voor
hunne Kinderen Witten gebruiken, zo heb ik ook gezien,

dat zy hunne Kinderen, zo als by ons gefchied, in luy-

ren leggen; echter heet men den heer Anderfon bericht,

dat men van Bakeren , Wiegen en Oppaflen geheel niets

vreet j dat men het Kind met de 14 dagen reeds in de klederen
Heekt, op den grond Iaat liggen, en zich wentelen en ke-
ren, tot net zich zelven oprecht en begint te gaan. In
Tsland (leekt men de Kinderen zelden in de klederen , voor
dat zy 9 of 10 weken oud zyn; doch laat hun alsdan e-

ven zo weinig als te voren op de aarde liggen en krui-

pen ; maar draagt hen voorzichtig en zelfs al te veel op
den arm. Niettemin, zegt de heer ^i?^^ryi0if, ziet men on-

der de Tfhnders doorgaans rechte lyven en onverwrongen
lede*
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ledematen; weshalven het zeer zeldzaam is, een gebrek-

iyk menfch onder hen te vinden. Dit is immers een dui«

delyk bewys, dat de Ouders hunne Kinderen niet zorge-
loos opvoeden, maar, gelyk ikgezegt heb, zeer voorzich-

tig met dezelve omgaan, op dat hun geen leet wederva-

ren want nooit heb ik een gebugcheiden , manken of an-
deren gebreklyken menfch in Tslahd gez'itn ^ welk geluk
men geenzins aan de natuur toefchryven kan ; want de na-

tuur in Tsland niet anders dan hier is ; zulks wanneer een
Kind valt of ontheupt , het nmnk , en in de Bord bezeert

gerakende
, gebugchelt word, enz.

S LXXXV. De Tilander^ koken hun Vifch veel langer Van de

dan wy. Dat zy den Zeevifch in Zeewater koken is zeerj^jw
natuurlyk, en zo veel ik befpeurt heb, fmaakt dezelve hunner

dan allerbeft. 't Is zeker, dat zy hunne fpyzen zonder Spyzen,

Zout eten en dit doen zy naar hunnen .fmaakj zulks dat

vermogende lieden zelfs geen Zout gebruiken , maar wel
veel Boter by hun Vifch. Gelyk d^'^'slanaersYiun Vifch te lang
koken, zo ook doen zy hun Oflen- en Schapenvleefch,
dat zy meer in hunne huishoudingen gebiuiken, dan de
Boeren in Denmarken en elders jen alwaar geen vee genoeg
in 't land is, ruilen zy het tegen Vifch. Het is wel niet

te lochenen, dat vele arme lieden onder hen zyn, gelyk
in andere landen, die geen vermogen hebben, om zo veel

voorraad in te kopen als zy wel wenfchtenjdoch demeefte
gemene Boeren fiagten echter lo tot zo, ja niet zelden

noch meer Schapen tot hunne Winterteering, behalven
bet grote Vee Ue meefte Vifch en het Vleefch, 't geen
de inwoonders in Tsland gebruiken , wordt verfch gegeten,

uitgezondert alleen 't geen zy tot hunnen Wintervoorraad
drogen; en te vorenis reeds befchreven, hoe zy daar mede
handelen

Gelyk ook elders gezegt is, hebben zy aan vele plaat-

zen in 't land zeer goeden Turf, op andere plaatfen een^

menigte Dryfhout; en op onderfcheide oorden kleine Bos-
/chen , 't geen alles den inwoonderen goeden brand ver-

N fchafti

f.
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Gebrek
aan

Brood.

fchaft; weshalven 'er weinig plaatfen zyn, dan alleen de
in Zee uitrekende hoeken des lands en de uiterfle oorden
aan de Zee, alwaar brand ontbreekt, 't geen hun te be«
zwaariyk en koftbaar valt,omdenzel7en dieper uit het land

te halen j zulks zich de behoefiigen op de beft mooglykrte
wyzen behelpen, en alles, wat voorkomen kan, branden, als

Zeegras, waar van zy grote hopen om te branden verza-

melen en drogen. Ook kan wel wezen, hoewel zeer zel-

den, dat iemand aldaar Vifchgratcn brandt j doch dit is

geenzins door 't gantfche land gemeen, en hadt men der-

halven zulks niet behoeven te melden, om alle de Spyzen
der Tslanders , die men daarenboven zeer (legt befchryft , noch
affchuwlyker te maken. Hun kkkerlU gerecht ^ zegt de
heer Anderfon^ is een Scbaapskop^ waar van zy alleen de
tVol afgezengt en denzehen dus onder de affche van bun beslyk

'Duur te braden geftoken hebhen » die zy dm , gaar zynde , met
huid en al wat ''er aan is ^ tot op de beenderen afkluiven. Doch
wanneer dit het lekkerfte gerecht der Tslanders ware ,

zoude men moeten bekennen , dat zy een wonderlyken
fmaak hebben, en hunne verdere gerechten niet veel by-
zonders moeten zyn; maar nadien dat gerecht nooit van
enigen Tslmder gQbxmkx. wordt, ben ik verzekert, dat zy
het zelve zonder de geringfte wangunft den goeden lie-

den wel zullen willen overladen, die dat lekker gerecht uit-

gevonden hebben. De Tslanders z /n , zo men den heer yin-

derfin bericht heeft, in ^t g meen grote liefhebbers van Boter

en Vet-^ doch men is ook te verre in hun fmaak gegaan,
als men verhaalt heeft, dat zy het traanacbtig Hayfpek, ja

de Lever- en fVa^i^ifchtraan zelfs eten j 't geen de Tslanders

echter nooit tot hunne fpyzen gebruiken : niettemin gaat
hun fmaak in vette dingen zo verre, dat enige gemene en
arme lieden talk of gefmolten vet van OfTen en Schapen
eten.

§. LXXXVI. Vermits tot noch toe geen Akkerbouw in

ITi/awigeweeft is, kan een ieder Ügtlyk befluiten, dat het

Brood aldaar geen' zo algemene fpyze voor den gemenen
man
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man is , als by ons. Ondertuflchen is het echter zo zeld-

zfltm niet, dat zy alle daar van niets zouden konnen beko-

men , de een min , de ander meer , naar een iedc^rs vermo-
gen toereikt; zo dat ten onrechte verhaalt wordt, dat

de meeden onder hen , door onvermogen , het Meel niet

kopen konnen, 't geen door ^tDeenfihe Kooplieden aange*

voert wordt, en mitsdien geen Brood hebben. Na een*

iedere haven worden 400 tot 1000 tonnen Meeleneender«
de zo veel gebakken Brood gebragt , 't geen wel niet toCf

reiken kan , dat zy alle daaglyKs Brood zouden konnen eten

;

doch daarom zyn zy niet geheel- zonder Brood, 't geen zy
gemeenlyk op plechtige dagen, bruiloften en diergelyke

byeenkómften eten, en ook wel by andere gelegenheden;
en vele hebben het gantfche Jaar door Brood , vermits zy
in Coppenhagen daar aan gewend zyn, en het daarna niet ont«

beren konnen. Het is den Ysïanders geen voordeel , dat

zy geen Brood genoeg hebben i want hunne huishouding
hun daarom te ko(lb«rer valt; en de manier, om hun volk
te fpyzen, is zo duur, dat men in /)fffmAr^^« daarby zyne
rekc:ning niet zoude vinden. £en ieder Piendknecht be<^

komt een zeker gewicht aan gedroogden Vifch , en Boter

tot zyn onderhoud, namentlyk 10 pondenVifch wekelyks en
een derde zo veel Boter, 't geen jaarlyks naar het Deenfch ge-

wacht 32^ Lys-ponden gedroogden Vifch en volkomen
drie vierdedeel tonnen Boter uitmaakt , en by ons duur te

üaan zoude komen ; doch den Dienüboden worden maar
alleen de Spyzen toegewogcn, wanneerzy voor hunne Mee-
fters zuid- of weftwaards ter Visvangft reizen; daar zy
anderzins t'huis zynde , daaglyks een' zekere portie Vifch
en Boter, ook 's morgens en 'avonds Meiklpyzcn , Grutten,
verfchen Vifch , zomwylen Vleefch, ja ook wel Soupe,
Erweten en diergelyken bekomen. Nadien de Tslanaers

geen Brood genoeg tot hunne huishouding hebben , zo is

't zeker, dat zy, gelyk gezegt is, des te meer gedroogden
Vifch gebruiken; doch niet in plaats van Brood tot andere
fpyzen , m?iar op zich zelven, ongekookt, wel gebeukt
en met een' goede portie Boter 'er by. Doorgaans eten zy

N 2 den
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den gedroogden Vifch niet zonder Boter, maar nooit met
Spek, Traan of diergelyken

,
gelyk iktevorengezegt heb.

Die gedroogde Stokvifcn,Tvel gei>eukt en met goede Boter
befmeert, fmaakt zeer wel, voornaamlyk die van Seiun-
gen en Forellen toebereid is, aan welke de Deenfcbe Amts-
lieden dikwils zo goeden fmaak vonden , dat zy zich zowel
op hunne reizen , als ook tot lekkerny 'er van bedienden.
*t Wilde Koorn, *t geen op enige plaatfen in 't land wad,
voornaamlyk in Sktftefisldi Syiïel^ hoewel in geen' grote
menigte, is zo fchoon tot Meel, Brood en Voedfel, dat een
Tslander een ton van het zelve tegens een ton Deenfch
Meelniet zoude willen ruilen^ waarom den heer Anderfon
weder onrecht is bericht geworden, dat de een of ander
van wild Koorn, tuffchen het Gras zelve wadende, een
Hegt Brood maakt , *t geen voor de vreemdelingen niet te

eten is. Dit Koorn wad niet tulTchen het Gras, maar in

zuivere, vade en diepe plaatfen, alwaar geen Gras waüèn
kan, en (laat op enige phiatfên zeer dun, doch op andere
weder taamlyk dik. De Halmen van 't zelve ftygen tot vyf
vierdedeel elle in de hoogte, en de Airen zyn lang, zulks

het de Tarwe by ons zeer gelyk is. Vermits de Tslattders

geen' goede Handmolens hebben, om hun Koorn te malen,
drogen zy het te veel by het vuur, waar door het enigzins

verzengt , en derhalven het Brood enigermate zwarter wordt

,

dan ons Roggenbrood ; doch daarentegen kan een ton van
*t zelve des te meer nut doen.

§. LXXXVII. De ir//««^i?ri drinken zeer gaarne rein Wa-
ter ; doch het Water is op alieplaatfen niet goed of alles Myn-

landcrs! ^®^S >
gelyk de heer Ander/on elders gezcgt heeft j maar aller-

mind deugt het Water te drinken , dat door de kracht der

Zonne van de Ys-en Sneeuwbergen fmdt enafvliet. Dit
Water, 't geen van de J'óekelen nedervalt, wordt nooit
van iemand gedronken; ook is het niet drinkbaar, vermits

het gemeenlyk dinkt en dik en zwartbruin is. Offchcon
de Tslanders gaarne Water drinken ,_ is echter hunne mee-
de en gewone drank de te voren befchrevea Syre^ die de

' -•- .''>'"
<,...:.:: heer

Dé
Drank
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heer Anderfon Hui of Melk noemt , enookbyna't zelve is,

't geen by ons dus genaamt wordt. Hier van verzamelen de
inwoonders gedurende den Zomer vele tonnen vol, die

zy het gantfche jaar in hunne huishouding gebruiken, en ook
wel aan anderen verkopen , die zo vele Koejen , niet hebben
dat zy van dezelve genoeg Syre kunnen bekomen. Die

Syre gebruiken zy in het eerft zuiver en onvermengd;
'doch wanneer zy enigzins oud word, word zy te zuur,
om onvermengt te drinken 5 weshalven zy dezelve met
rein Water vermengen en 'er zich zeer wel by bevinden.

Vermits geen' Gerlf in 'ïsland gezaait word , volgt nood-

wendig, dat het Bier'er niet algemeen is; doch is echter zo

zeldzaam niet in het land, dat de gemene man 't zelve niet

te proeven zoude konnen bekomen j want de meeden be-

komen Bier in de handelplaatfen , en kopen daar van een

kleinen voorraad , om zich daar mede goed te doen. Vele
vermogenden kopen zelfs enige tonnen Bier in de handel-

plaatfen, die zy fpaarzaam het gantfche Jaar door gebrul^

ken. Verfcheiden , welke in Copfenbage fmaak in Bier

krygen en het niet wel ontberen konnen , beftellen Mout
en Hop by de Kooplieden , en brouwen zelven Bier het gant«

fche jaar door, waar uit blykt, hoe ongegrond het bericht

is, dat ook de meed bemiddelden, by gebrek van Kelders,

het Bier niet lange konnen bewaren. Ik kan by bevinding

zeggen , dat zich het Bier het gantfche jaar door zeer ^oed
hieldt, dat om de derde of vierde week gebrouWen wierd;

en offchoon aldaar geen Kelder was, bevroos nochtans

het Bier niet meer , dan in Ceppenhagen , alwaar goede Kel-
ders zyn. Doch in de drengde vord konde het wel zoda-
nig bevriezen , dat men , willende tappen , enige'gloeijende

kolen onder den tap moed houden , en ook ondertudchen
een weinig vuur in een pan in de kamer zetten , waar in

het Bier lag; want zy bewaarden het zelfs in de drengde
vord in geen' warme Kamer, waaruFt blykt, dat de koude
'er zo dreng niet is, als men dezelve den heer Anderfon

befchreven heeft.

. N 5 Ver*
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Verfchcide gegoede lieden hebben het gantfche jaar door

roden en wittenWyn,inzonderheid de Predikanten,die dezel-

ve tot het Nachtmaal nodig hebben; doch dit konde menden
heer Burgermeefter ^«^(?r/É>» niet zonder een' onware byvoe-
ging verhalen.Men zegt dan : enigegegoede lieden handelen van de

Deenfcbe Kooplieden voor hun mond bywylen een weinig Franfihen

lVyn\ dochftorten denzelven in onrein^ja aikwer] zodanig vaatwerk^

waar in zy Hui en zelfs Traangehad ^ en ^t zelve te voren niet gerei'

nigt hebben ; weshalven die ff^yn zich welhaafi omwerpt , en trou-

bel dik en ftinkend word. Hoe I zouden ook zelfs gegoede lieden

dus met hunnen Wyn handelen? wanneer ik al eens toe-

ftaan konde , dat de Tslanders zo onrein waren , 't geen zy
nochtans waarlyk niet zyn , zoude het te dom en eenvou-

dig wezen, den Wyn, dieby hen zo zeldzaam is, in zoda-

nig een vat te'ftorten, waarin hy konde bederven. Des bou-

de ik my verzekert, dat niemand zulks geloven zal ; maar deze
en andere vertellingen meer aan het flegt gemoed en de kwa-
lyk gezintheid toeichryven van de zulken ,•die den Tslanders

dus by den heer jinderfon zwart gemaakt hebben. Eenfoort-
gclyk verhaal volgt welhaaft, als men zegt: doorgaans is

hun liejjU drank Brandewyn^ waarin zich jong en oud^ Mannen
en Vrouwen y zeer fchandelyk misgaan. Ik twyffel te recht,

dat ergens een land is , alwaar het volk doorgaans , om zo
te fpreken , nuchterer leeft. Ik ken vele , zelfs gemene lieden

,

die niet ligtelyk Brandewyn proeven zullen, en noch meerder ,

die denzelven tot nooddruft en matigdrinken. Echter kon-
nen wel inTsland^ gelyk in andere landen, enigen zyn,
die gaarne Brandewyn drinken, en 'er veel werk van ma-
ken ; maar moet men daarom zo fmaadelyk en in zo alge-

mene uitdrukkingen van een gantfch land fpreken, als zo-

pen zy zonder onderfcheid jong en oud. Man en Wyf>
Het kan wel zyn, dat een Koopman, die de zaak weinig
nagedacht en zich in het oordeelen overylt heeft, de Ts-
landers dronkaarts hééft willen noemen, gelyk ik, toen ik

allereerft te land trad ,. dezelve ook byna daar voor gehou-
den zoude hebben ^ m aar wanneer men overweegt , hoe wei-

nig
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nig Brandewyn naar het getal der inwoonders, die op
tachtig duizend Menfchen belopen , in 't land gebragt

wordt ; wanneer men niet terdond den zulken als Dronk-
aars veroordeelt « die, als zy in de handelpiaatfen komen
handelen, van den Koopman een, of ook wel meer glazen

Branuewyn verzoeken , of van denzelven een paar 3 of 4
kannen kopen, en met hunne maats drinken, en wanneer
men ook eindelyk bedenkt , dat zulks alleen de enigQe tyd

van het jaar is, waarin zy die verkwikking genieten konnen,
die hun even zo welkom en koftbaar is, als een bottel Hon-
gaarfchen of Kaapwyn den Koopman wezen kan , zo zal

men waarlykniet vele Dronkaartsin het land vinden. Dron-
kaarts zyn eigentlyk de zulken, die het gantfche jaar

door by alle gelegenheden trachten den Brandewyn te

bekomen, en van dezelve zo veel drinken als zy laden

konnenj maar de zulken moeten alzo niet genaamt wor-
den, die by zodanig ene byzondere gelegenheid, wan-
neer de Kooplieden aldaar liggen, genegen zyn zich te

vervrolyken,en iets te genieten, 't geen hun volgens hun
gevoelen goed doet, en zy federt niet .veder proeven
Konnen , tot dat de Schepen wederkomen. Het kan wel
wezen, dat op iedere handelplaats twintig of meer of min
zyn , die den drank beminnen , en den Koopman daaglyk»
om Brandewyn plagen; maar nadien dat getal onder zo veel

duizenden, die aldaar handelen, zeer gering is, moet
men daarom de dronkenfchap niet tot een eigenfchap
van het gantfche land maken , en zeggen, dat jong eti

oud. Mannen en Vrouwen, zich vol zuipen. Dit nu is

eigentlyk van de Mannen gezegt, maar hoe velen zoude
men doch wel denken onder de Wouwen en Kinderen te

vinden, die zich in den Brandewyn misgaan.? Ik geloof
zeer weinigen of een klein getal; want ik dezelve nooit ge-

zien heb, of 'er van horen fpreken. Wanneer het Vrouw-
volk op de koopplaats komt, zyn 'er velen, die ik zelfge-

zien heb, welke geen Brandewyn proeven, offchoon de
Koopman haar dezelve aanbiedt, maar daar teegen Miswyn

Tsr-
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Van
hunne

verzoeken (dus noemen zy den franfchen Wyn ) En wanneer
een Man zyn Kind , 't geen met hem naar de handelplaats

komt, een weinig Brandewyn geeft, dat in het kleine glas

overblyft, doet hy het, op dat zyn Kind ook iets goeds in

de waereld geproeft mogt hebben ,want dit , na den Wyn , de
koftbaarfte drank is, waar van zy weten te fprekenj doch
daarom kan men met geen billykheid zeggen , dat de Va-
der of het Kind aan den drank verilaaft is. Buiten dit

geval , wanneer de Kinderen onderwylen met hunne Ouders
in de handelplaatfen komen ,

proeven zy zeer zelden Bran-
dewyn, veel min dat zy zich daarin zouden misgaan.

§ LXXX\4II. De islanders kleden zich in zodanig een*
ftoffe, die zy zelven bearbeiden konnen , en zyn meren-

"S« deels daar mede vergenoegt, 't geen verftandig is; en het
ware te wenfchen, dat andere natiën hen daarin navolgden.

Beiden , de Mannen en Vrouwen
,

gebruiken Wadmei tot

hunne buitenfte Klederen, en der meefte Vrouwen Rok-
ken en Schorten zyn van gecoleurd laken , waarvan vele

duizende ellen in het land verkogt worden ; doch is niet

van het fynfte zoortj echter hebben zy grover en fyner Ia-

kenen , die alle in Denmarken worden gemaakt. Vermo-
gende Mannen en Vrouwen hebben ook Rokken van la-

ken, zonder te fpreken van de Laug- en Syflèlmannenen
diergelyken, die zich even zowel met zyde ondervoedering
onder hunne klederen kleden , als andere wakkere lieden by
ons, en in alle andere dingen zo net zyn als wy. De ge-
mene man kleedt zich in de dragt van het Scheeps-

volk, naaml)k in Kamefolen en Broeken, offchoon zy
ook wel een Rok hebben, die naar de Deenfche mode
gemaakt is. Een ieder Man heeft daar en boven een
.ok, die als een Overrok by ons gemaakt is, en by hun

Hempe genaamt word, welke zy gebruiken, wanneer zy
verre van huis reizen, of des Winters naar de Kerk gaan.

DeVrouwsperfonen gebruiken Rokken,Rorftrokken enSchor-
ten beide van Laken en Wadmei, en over dezelve een wy-
den Rok, de Predikants-rokken by ons niet ongelyk, met

en-
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enge Mouwen , tot op dehanden j doch welke Rokken zo lang

niet zyn , als de Onderrokken , op dat men deze een
handbreet onder den wyden Rok zoude konnen zien, die

zy > gelyk die der Mansperfonen , Hempe noemen , en altoos

zwart, (bmtyds onder met een zwarten fluwelen rand om-
boort, of met enig ander fieraad, door haar zelve ver-

vaardigt, verfiert is, gelykende m^r point de la Reine en
zeer net genaait; welke kleding hun ongemeen wel ftaat.

De bemiddelden hebben daarenboven voor aan de Hempe
to> naar beneden vele paren fraai bewerkte zilvere floten

,

meeftendeel verguit, die zy echter niet zamenfluiten , maar
enkel en alleen tot ftatie gebruiken. De Rokken zowel
als Schorten, die altoos gecoleurt zyn, zyn naar onder
meteen ryk gecoleurden fluwelen ofzyden band of ook wel
met een breden zyden fnoer bezet. Boven aan de Schort
zyn drie grote zilvere Knopen , vee!tyds verguit (by de
armen zyn zy van metaal , ) Aan dezen hechten zy de Schort
vaft, door middel van een Gordel, die met bewerkte zil-

vere of metale platta bezet is, nadat een ieders vermo-
gen toereikt , en wordt die Gordel voor met een flot van
het Zelfde werk zamen gehecht. De Borftrokken, die altoos

zwart en net zyn ^ en om het lyf fluiten, met enge armen
tot op de handen , zyn insgelyks met gecoleurde zyde of
fluwele banden op alje naden , en van voren met enige bre-

dere en betere zyden fl:offen bezet. Aan lederen arm voor
aan de hand zyn 4 of 6 Knopen van het zelfde werk

, ge-
lyk het ander zilver of metaal. By den hals is een klei-

uitftekende ftyve Kraag , waaronder de buitenftene
Rok fluit. 'Jie Kragen zyn altoos met fraaje zyde doffen of
zwart Fluweel bekleet, en met een gouden ofzilveren Snoer
bezet. Om het hoofd winden zy een groten witten Neus-
doek van grof Lywaat en over denzelven een fyner, die

ge'yk een' hairbos in de hoogte ftaat, doch geen i^ elle

hoog is, gelyk men den heer Anderfon bericht heeft, na-

dien de helft van die maat genoeg is. Om deze winden
zy een fraajen zyden Neusdoek tot daaglyks gebruik een'

O hand
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hand breed onder by het aangezicht. Dit dragen zowel
getrouwde als ongetrouwde Vrouwsperionen. Om den hals

hebben zy ook een doek van Zyde of Catoen, die zy voor
tanden Boi (trok vafthechten.Kortom de kleding derVrouws-
perionen is de zodanige t'enemaal gelyk, die men in oude
Schilderyen en Graffteden in de Kerken by ons vindt, be*

halven alleen het hoofdfieraad, 't geen ik elders nooit zo
gezien heb. Üe Dochters in Tsland dragen in hunne jonge

jaren even zodanige Kappen , als in de oude Schilderyen
gevonden worden, die zy, ouder wordende, legens de
Toorfchreve Hairbos of Hulfel verwifllien. Buiten die al-

gemene kleding verfiert het Vrouwvolk, *t geen'er vermo-
gen toe heeft, zich noch met vele andere dingen vati

bearbeid Zilver en verguit, als by voorbeeld Knopen
mtt gecoleurde ftenen, en zetten van dezelve drie on-

der malkander voor aan het Hoofdbindfel. Wanneer zy
aïs Bruiden gekleed worden, dragen zy een* Kroon van
verguld Zilver , die tot onder den witten band over
het hoofd en byna over hu aangezicht gaat, in plaats

van den zyden Neusdoek. Voorts twee vergulde zil-

vere Ketenen, Feftons wyze , de ene van vooren en
"wyders naar achteren tot over den rugj en de andere we-
der van achter naar voren tot over de Borft en den
Borftrok ; want zy dan gene Hempe aanhebben. Een*
andere Keten hangt hun om den hals, waaraan voor op
de borft een fraai bearbeid Balfemdoosje hangt, waarin

verfbheide foorten van Reukwerken befloten zyn. 't Zel-

ve kan men op de beide zyden openen, en is gemeen-
lyk als een hert of kruis gemaakt. Zodanig een Doosje
heb rk ook wel van Goud gezien , en kan verzekeren , dat

het Zilverwerk van een Vrouwsperfoon, wanneer zy op-
getooitis, gelyk ik haar gezien heb, meer dan 5 a 400
Ryksdalers beloopt, en een byzonder bevallige dracht is.

Der Mannen zowel als Vrouwen Schoenen , die alle

door de V rouwsperfonen genaait worden , zyn gemeenlyk
gemaakt van Oflenhuidenjof by gebrek van dezelve van

Schaaps-
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Schaapsvellen , die zy zelven bereiden , door '^r llegts de

wol of het hair van af te fchrapen, vervolgens die Hui-
den of Vellen te drogen, en de zulken, die zy tot Schoe-
nen zullen gebruiken, weder eerft in 't water te weken.
De Schoenen zyn zodanig gemaakt, dat zy net om den
voet fluiten, zonder hielen. Uit de Schaapsvellen worden
zeer dunne riemen gefneden, waarvan twee van de hiel»

ftukken van den Schoen komende voorover de vreeg toe-

gebonden worden; doch twee anderen van ïcder zyden,-

alwaar onze Gespen zyn, worden boven op den voet vaft-

gebonden. Zodanig een Huid of Vel wordt nooit met
Traan befmeert,en noch veel minder Schaapsdarmen ge-*

bruikt, om de Schoenen daar mede toe te binden, ge*

lyk men den heer Anderfon bericht heeft. Dus is het

gelegen met de kleding der Tsknders ^ die ik te omftan*
diger heb willen befchryven, vermits men den gemclden
heer deswegenzeer verkeerdedenkbeelden gegeven beeft.

§. LXXXIX. De middelmatige Boerenhuizen der Ts^ Va«

landen zyn dus geftelt. Allereerft vindt men een laingen 'JIJP"®

finallen gang , een vadem^ breed , die zyne dwarsbalken engj^^"'"'

dak boven zich heeft, in welk dak hier en daar zo vele '

openingen zyn, dat zy genoegzaam licht in den gang ge-
ven konnen. In die openingen of gaten (laan glasruiten,

of ook wel kleine hoepels , waar over dunne zogenaamde
Hinne van Oflen of Koejen gefpannen zyn , die mede een
goed licht geven. Voor die openingen hebben zy houte
blinden, die, wanneer het fneeuwt of ander flegt weer
is, 'er voorgezet konnen worden. Aan het einde van dien

langen gang is de eigentlyke ingang van het huis, en voor
het binnenlte einde van den gang ftaat in het dwars een
huis of vertrek 12 tot 14 ellen lang en 6 tot 8 ellen

breed, die de Tslanders Badjiube noemen, en hunne gewone
werkplaats is, waarin de Vrouwsperfonen haar huiswerk
doen, de wolle bearbeiden, klederen najen en wat dies

meer is. Aan het einde van dat vertrek is gemeenlyk een*

llaapkamer voor den Man en zyne Vrouw, enbehalven de-

O 2 zelve
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zelve liggen merendeels de Kinderen en Dienftmaagdeii

aldaar op den grond. Gelyk dit zogenaamd Badjiubenhaus

dwars voor den gang van het huis aan het einde van den-

zelven gebouwtis, zo zyn gemeenlyk ook noch vier an-

dere huizen of vertrekken twee aan iedere zyde van den

gang, naar welke mede de ingang in den langen gang is.

Ken dier vertrekken gebruiken zy doorgaans tot een keu-
ken, een ander tot een' Spyskamer, het derde tot een*

Melkkamer, en het vierde of achterfte aan den ingang vaa

den langen gang word tot een' slaapkamer voor de Dientl-

boden gebruikt, alwaar ook vreemdelingen en reizigers van
diergelyke foort hunne flaapplaats vinden : en dat huis

of kamer heten zy de Skauli. Dit gantfche gebouw, *t

geen dus uit zes huizen beftaat, iseen aaneengevoegde wo-
ning en gelyk zes hamers of afdeelingen aan te merken,
tot welke alle flegts een enige ingang van buiten is, naam-
]yk aan het ene einde van den langen gang, en wanneer
deflèlfs deur gefloten is , zyn alle de kamers voor de
vreemdelingen, of die 'er zich buiten bevinden, verfpert.

Gelyk ik de kleme dakgaien in den langen gang befchreven

heb, die aldaar hun licht geven, zo ook zyn in de andere

huiden enige openingen in het dak met glasruiten of dunne
Hinne voorzien , behalven de Badftuhe of werkplaats, waar
in velen twee kleine venlters hebben , om te meer licht te

ontfangen tot den ai beid, dien zy verrichten. Behalven dit

aaneengevoegd gebouw hebben de meeden noch een huis

op de zyde van de Skuule^ 't geen het laatfte dwarsgebouw
aan den langen gang is, om den vreemdelingen daarin te

herbergen, en 't geen men hunneGaftkamer noemen kan,
in welke een Bed is, en deze is hunne voornaamfte Ka-
mer, of zo ik het dus noemen mag hunne Zaal In die

kamer is een' byzondere deur van buiten, door welke zy
die Vreemdelingen inleiden j ook is 'er noch een' andere
deur in aan den kant van de Shaule^ door welke zy zelven
uit hunne andere Kamers 'er binnen konnen komen , zon-
der buiten het huis te gaan. Voorts vindt men noch een

of
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of 2 huizen , die dwars over of aan de zyde van het bo-

vengenoemd Gebouw (taan, welke Huizen zy Skiemmer

noemen en in dezelve hun gedroogden Vifch en allerlei

•wintervoorraad, gelyk ook Paardentuig, Hulsgereedfchap-

pen en andere dingen bewaren. Behalven dezen hebben
zy doorgaans noch een ander Huis, door hun de Smedery
genaamt, waarin zy alle hunne gereedfchappen van Yzer
en Hout maken. Noch hebben zy een weinig van de bo-

ven befchreven gebouwen afgelegen naby de plaats , daar

hun Hooi ligt, Veeliallen, die vele zyn, na dat een ieder

meer of minder Vee heeft. Altoos hebben zy ten minden
een Koeftal, een Paardenflal en een, 2, 3, of 4 Schaap-
ftallen, in welke de Lammeren byzonder (taan. Hun Hooi
bewaren zy niet in Huizen, maar hebben daartoe een'

E
laats met greppen omgraven , alwaar het in zo vele lange

open, een goeden vadem breed en hoog,(taat, naar dat

zy veel Hooi hebben, waar tu(Ichen fmalle gangen zyn,
en worden die Hooihopen met graszoden dicht en fpits ge-
dekt, op dat de regen 'er niet op zoudef konnen vallen.

De Baa/iube^ Slaapkamer en Ga(tkamer zyn van binnen
doorgaans met planken bevloert en met een voetbank voor-

zien, op welken zy hunne Kiften, Klederen en diergely-

ken bewaren. Zo ook hebben zy in die Huizen
kleine glasvenfters van 2 tot j glazen hoog ; doch in de
andere Kamers is geen vloer, en hebben die Kamers ook
gene venfters, maar alleen zulke dakgaten, als ik tevoren
gezegt heb, 't zy met ene glasruit of merendeels met een
hoepel, waar over zy dunne Minne ^ die om de magen der

OflTen of Koejen liggen, fpannen,terwyl dezelve noch warm
zyn, welke gedroogt en (terk getrokken een goed licht

geven.

Hunne Meubilen zyn van gene grote waarde; doch zy
hebben Bedden ,en liggen niet naakt op het enkele Hooi.

Hunne Wadmei gebruiken zy tot Dekens en vullende Bed-
den met vederen van de grote menigte Vogelen, die zy
vangen j doch de gemene Dienftboden , die in de Skciule fla-
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pen, konnen gedeeltlyk wel naakt liggen, gelyk het arme
en geringe volk by ons. Tafels, Stoelen, Banken en Kis-

ten hebben zy ook tot hun huisgebruikj maar hier mede
wil ik de voorname en vermogende lieden niet verdaan
hebben, die hunne Kamers met Spiegels en andere Huis-
fieraden zeer proper meubileeren. Wat de manier van
Bouwen en het uitwendig aanzien der Huizen betreft, is

ligtelyk te begrypen, dat vermits zy geen Timmerhout in

het land hebben , maar alles van de K.ompagnie kopen
moeten, *t geen hun derhalven zeer koftbaar vallen moet,
zy zo zuinig bouwen als immer mooglyk is. Offchoon alle

Boerenhoeven niet even groot zyn, of zo vele gebouwen
hebben, als ik gezegt heb, zo zyn ook daarentegen an*

deren veel groter en beter gebouwt j doch alzo en gelyk
ik gemeld heb, is gemeenlyk een goed Boerenhuis ingericht

en geftelt, en daarnaar moet men het model nemen, wan-
neer men ene beüchryving van huRnfi woningen maken wil.

Een arm Huisman, die maar ene Koe en gene Paarden of
Schapen heeft, heeft zo vele vertrekken niet van noden,
en de allerbehoeftigfte heeft echter een beter Huis, dan
men den heer Anderfon bericht heeft j want hy voor het
weinige Vee, 't geen hem toebehoort, echter altcros een
byzonder Huis, door hen f/^/genaamt, en het niet by zich

in zyne eige woning heeft. Derhalven zodanig een elendig Huis
ten monfter te nemen , zo ongerymt zoudie zyn , als of ik

de voornaam fte en befte Hoeve in het land tot model ne-

men, en dezelve voor het gantfche land algemeen maken
wilde

i
want offchoon vele Hoeven flegter zyn, dan die ik

befchreven heb, zo zyn ook in het tegendeel een' menigte

veel beter en groter, als naamlyk des Koningshoeve Bes'

fefted^At, woningen van den Biflchop , de Laugmannen , ver-

fcheide Syflèlraannen en Prietters, als ook van vele ver-

mogende inwoonders, onder welken enigen vanmuurftenen
en hout, gelyk by ons, gebouwt zyn. By voorbeeld de
Biflchopszetcl in Hoïum beftaat uit 50 Huizen en 12 Vee-
huizen , 't geen echter geen regel voor andere Huizen en

Hoe-
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Hoeven zyn kan. Ik heb op vele andere Hoeven gcWeeft,

die zich gelyk een klein dorp vertoonden, gedeeltelyk

door de vele Huizen, die tot de Hoeve behoorden, en ge-

deeltelyk ook doorde woningen der Huislieden , die by enige

Hoeven lagen en een taamlyke menigte uitmaakten.

§.XC De heer Anderfon belluit uit de door hem bygebrag- Van de

te redenen dat by de 2"i/«wdfer/ gene kloekmoedigheid plaats gemoed^

hebben kan, en zy van nature blohartig zyn en tot geen*
6^^^^'^J^

Soldaten deugen 5 doch de bevinding heeft getoont, datzy YsUn-
ook tot den Ürygsdienft bekwaam zyn , waarin zich enigen ders-

in Denmarken zowel gekweten hebben, dat zy tot de bediening

van Kapitein by de Fortificatien bevordert wierden; maar
nadien het land weinigen zyner inwoonderen ontberen kan
en ook weinigen buiten 's lands reizen, 't geen tot hun ge<*

luk te verre afligt, dan dat een werverenezo verre en moe-
jelyke reize zoude doen, om recruten te bekomen, waar
toe velen in het landbekwaam genoeg zyn , bevinden zich ook
zeer weinigen van hun in het militair, doch zyn echter e-

nigen weleer 'er in geweeft , die men nietmet het affcheid , dat

zy nergens toe bekwaam waren, weder naar huis gejaagt heeft.

Hunne jaarboeken tonen ook, dat de Tslanders in vorige

tyden zeer ftrydbaar en geen blohartig en vreesachtig volk

waren; want zy in hunne binnenlandfche Oorlogen hard-

nekkige en bloedige ftryden elkander leverden. Men
geeft ook voor, dat zy tot den Zeedienft zo onbekwaam
als tot den Landdienft zouden zyn , offchoon bekent is, dat

verfcheide3^j/««^<?r/ voordeHollanders en andereNatienSche-

pen naar hun Vaderland gebragt hebben ; en wie doch kan an-

ders denken van een' Natie, die genoegzaam op de Zee opge-
voed is? Dat zy zo vreesachtig zouden wezen, dat men hen
niet bewegen kan een geladen geweer afte fchieten,is,gelyk ik

reeds te voren genoeg bewezen heb, onwaar; want hun is

het gebruik van het fchiet geweer eige , wanneer zy flegts

de middelen hebben, om het zelve magtig te worden; en j'cr

zyn waarlyk niet zeer weinigen in het land die het nietduur

kopen, en daar mede zeer 'Wel VoiTen } Zeehonden, allerlei

Vo-
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Vogelen en diergel yken weten te vellen. En geen een , die

te voren nooit een geweer afgefchoien heeft, is fchichtig

zulks te doen , wanneer het hem aangeboden wordt
,
gelyk

ik zelf dikwils gezien heb.

De vele zeer wel geftudeerde en geleerde Tslanders^ die

door de gantfche waereld bekent geworden zyn , leveren

ook een byzonder en fterkbewys, dat hunne landslieden geen*

lage en flaaffche gemoederen hebben, en nadien jaarlyks

enige Tsknders naar de üniverfiteit in Coppenhagen ge-

zonden worden , om aldaar te üudeeren , zo heeft men
daarby ook gelegenheid, hunne gemoedsgefteltenis te door-

gronden, die men geenzins laag en neerflagtig vindt, maar
die veeleer toont,dat zy een foort van moed bezitten j zulks het

zeer zeldzaam is , een onnozelen menfch onder de Tslandjche

Studenten aan te treffen. Dit kan ik ook van den gemenen
man in het land zeggen, wantmen onder denzelven doorgaans
vele fchrandere bollen vindt; weshalven men kwalykdoet,
over hunne gemoeds gedeltenis te klagen , en noch meer als

men hen zo flegt affchildert , als of gene verbetering te ver-

wachten was, 't geen te veel gezegt is. Zy zyn zowel
als andere Natiën door een' zucht tot hun eige Vaderland
behebt, zulks zy naar hun Vaderland verlangen, offchoon
men menen zonde, dat zy het elders aangenamer, bekwa-
mer en beter hadden; doch daarover heeft men zich niet

te verwonderen, vermits zulks by een ieder, en zo ik ge»

loofook by de noordfche Natiën algemeen isj weshalven

dit geenzins een bewys uitlevert van hen gering en laag

gemoed, en dat gene verbetering by hun te verwachten is,

gelyk de heer Anderfon meent. Echter zyn vele Tsknders in

&>/»j>«?j&<?^^« en andere plaatfen woonachtig, alwaar zy zekere

beroepen en handteeringen oeffenen. Dus heeft men te

meermalen uit Tsland Profeflbren, Rectoren, Zeelieden,

Goudfmeden en verfcheide Meefters in andere Handwerken
by ons gehad , en het is een' algemene klachte onder de
fslanders zelven , dat wanneer hunne landslieden in Coppen-

hagen of elders iets goeds of enig nut beroep geleert heb-

ben,
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ben, zy niet gaarne weder naar hun Vaderland keren,

om hunne landsgenoten daar mede te dienen , offchoonnu
.

of dan wel een van de zulken weder terug komt. Dus is

op den Biflchops- Zetel in Holum een Tüander ^ die het

Boekdrukken verftaat, en niet alleen in CoppenhagetiQt^eett.

en geleert, maar ook elders buitens lands naar enige plaat-

fen gereid heeft, tot zy hem eindelyk van Dantzig naar

huis ontboden hebben.
Als een' oorzaak tot de zucht der Tslanders naar hun

Vaderland brengt de heer Anderfon by, de onbeduoongene

vryheid, waar over hy klaagt dal dezehe in dat land, gelyk

ly te voren vertaalt zegt te hebben ^ al te verre gaande is.

Ik kan niet begrypen, waarin die onbedwongene vryheid

beftaan zoude, en noch veel minder, waarin zy te verre

gaande isj ook vinde ik by den heer Anderfon daar van
te voren geen woord gerept , waarom ik hier op ook
niet naar behoren antwoorden kan, gelyk ik wel wenfch-
te. De Tslanders leven niet in den flaat der nature, maar
is een' Overheid en Juftitie in 't land zo als by ons. Men
richt aldaar naar goede en billyke wetten, en niemand
kan iets ongeryms (Irafloos doen ; des ik niet zien kan

,

waarin doch die onbedwongene vryheid beftaat: ook be-

gryp ik niet , dat zulks de oorzaak zoude wezen , waar-

om de Tslanders uit den aart lui en eigenzinnig zyn. Wan-
neer de oorzaak ener zake ophoud te zyn, zo houdt ook
de zaak op, die 'er de uitwerking van is. De oorzaak e-

ner onbedwongene onordentelyke vryheid is 'er niet, en
<lerhalven hebben de luiheid en eigenzinnigheid , als der-

zelver uitwerkingen, ook geen* plaats. Hunne luiheid

zoude daarin bedaan , dat zy niet dan uit noodzaaklykheid

arbeiden. Dat verhaal kan wel enigen fchyn van waar-

heid hebben , by zo verre het van een Schipper of
Onderkoopman voortkomt (van welke lieden de heer

Anderfon zyne berichten heeft) als die yan de omdan-
digheden der inwoonders niets anders weten , dan 't geen
zy in den korten tyd, dat zy daar te lande geweed zyn,

P on-
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ondervonden hebben, in welken tyd de inwoonders byna
niet ter Viflerygaan, zo om het jaargety, 't geen niet

gedoogt den Vifch tot hun eigen nut te drogen, als om
dat de Schepen zich alsdan aldaar bevinden, en zy den
Koophandel moeten waarnemen; en ook cindelyk, ver-

mits die tyd de enige in het gantfche jaar is, dat zy
van hunnen zwaren arbeid uitruften en zich verluüigen.

Maar die anderzms kennis van de bezigheden der inwoon-
ders heeft, moet toeftaan, dat zy niet lui zyn, of niet

anders dan uit noodzaaklykheid arbeiden; want ik weet
door de bevinding, dat het wel gebeurt is, dat zy zeftig-

maal in Zee gingen zonder meer dan i6 of 20 Viflchen
voor alle hunne moeite te bekomen, en men derhalven
niet zeggen kan, dat zy den arbeid uit luiheid fpaarden.

De eigenzinnigheid der Yslanders zoude daarin beftaan,

dat zy met hunne landswyze zo ingenomen zyn , dat

"Wanneer men hun ook betere foorten kortere handgre-
pen, en bekwamere werktuigen tot den arbeid aanbiedt,

zy dezelve verwerpen, en halfterrig by de oude verbly-

ven. Het is een' algemene feil van den gemenen man
in een ieder land, dat hy niet gaarne iets in zyne hand-
tering verandert, ten zy hy 'er een merklyk voordeel uit

kan trekken, en dus gaat het ook den Tslanderen\ doch
verdient zo zeer den titel niet van eigenzinnigheid, dan wel
van voorzichtigheid , als zy hunne oude manier niet willen

verwerpen, ten zy zy alvorens weten waarom: anderzins

zyn de Tslanders doorgaans zeer begerig, iets vreemds en
beters te zien, als wanneer zy ook welhaalt gereed zyn
zulks na te maken, en zich van het nieuwe met vrucht

te bedienen , behalven dat zy daarenboven zeer behendig
zyn, om allerhande. dingen te maken.

Of de §• XCI De heer Anderfon zegt voorts, dat zy ook gten
Yslan den minden yver tot Konften en Wetenfchappen doen

J^"
'"^blyken. Dit heeft de gemelde heer dusdanig naar de woor-

om iets'^c" van zyn berichter ter neder geftelt ; doch nadien hem
te leren. meer dan te wel bekent was, dat men vele voorname ge-

leerde
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leerde Tsknders gehad heeft, voegt hy als een verftandig

man by dat onwaarachtig bericht : nochtans moet men niet

denken^ dat %y van nature dom en onbekwaam zyn. Veeleer is

bekent, dat enigen uit hun geleerde Mannen zyn geworden, en

anderen, die buiten ''s Jands geweeftzyn,geleert hebben, vaardig

te fchiyven en te rekenen, in Goud te arbeiden, Tabiihdozeu

te maken , enz. Het is een geluk , dat een Thormodus Thor-

faus , een Arnas Magnaus en meer andere zulke lieden ge-

weeft zyn , en dat thans noch onder de Studenten by de

XJniveriiteit Tslandfche Studenten gevonden worden, die

gene andere wyken , maar dezelve doorgaans, om zo te

foreken overtreffen, nadien men onder hen zeer weinig

flegte of middelbare vindt, maar zy de fchranderfte zyn;

waar door derhalven het Cara(5ter van de natie verdedigt

kan worden , die menig een voor dom en woeft zoude wil-

len houden. Doch het is niet genoeg, dat men de YsJan-

ders, die naar Coppenhagenkomtn ^ tot alle dingen gebruiken

kan, maar ik verzeker, dat ook demeeften onder den groot-

ften hoop in 't land zelfs zeer gefcrikt en fchrander zyn,

om alles te leren, waartoe men he:i gebruiken wil 5 wes-

halven het maar alleen 'er op aankomt, dat zy aangevoert

worden.Des zy nhet niet alleen enige die buiten's lands geweeft

zyn, welke vaardig Rekenen en Schryven leren, of om in

Zilver, Koper enz. te arbeiden, maar het grootfte gedeel-

te der inwoonders fchryft zeer wel, en ook onder de ftu-

deerende, die nooit buiten *s lands geweeft zyn, is het

zeer zeldzaam iemand te vinden, die niet zeer wel, ja zelf

voortreflyk fchryft. De meefte anderen, die niet geftu-

deert hebben , leggen zich echter fterk toe ,om fraai te fchry-

ven j zo dat ik verzekeren kan , dat onder de geeftlyken

en den gemenen man in Tsland meer fierlyke Schryvers
dan by ons gevonden worden. Zy, Axtm^v Coppenhagen

komen, brengen alle die goede hoedanigheden mede; zulks
zy die niet alhier allereerft leren. Offchoon het zo ge-
meen niet is, de zodanigen te vinden, die wel Rekenen,
als de zulken, die wel Schryven, worden nochtans velen
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gevonden, die redelyk wel Rekenen, zonder buiten 's lands

geweeft te zynj invoegen de Tslanders doorgaans fraai

Schryven en wel Rekenen. De Tslanders ^ die zich op
enig beroep of kunft by ons in Denmarken toeleggen , wor-
den daarin gemeenlyk goede Meefters, waar van ten ge-

noegzamen bewyze ftrekt, dat hier in Coppenhagen vcr-

fcheiden van de zodan'igen gevonden worden. Ja onder velen

van dezelve, die aldaar te lande blyven, vindt men vele

goede Werklieden, welke enkel uit lult, en zonder enig on-
derwys genoten te hebben, zich op verfcheide beroepen
hebben toegelegt. De meeften van die foort arbeiden in

Zilver en Metaal, tot het maken van fieraden, die het

Vrouwvolk op de Gordels gebruiken, gelyk ook Knopen
en Gespen. Anderen hebben het zeer verre inhetSchryn-
werken en smeden gebragt, om niet te zeggen, dat zich

een ieder in alle handwerken oeffent; want 'er zyn weini-

gen, die niet te gelyk Timmerlieden, Schrynwerkers.
Scheepmakers en Smits zyn; doch enigen leggen zich maar
alleen op ene zaak, en worden daarin, 't geen natuurlyk

is, des te beter. Dus blykt duidelyk, dat de Trianders

niet onvernuftig en ongefchikt zyn, om alles te leren, en
dat men onbillyk van hun fpreekt , wanneer men zegt

,

dat het hun aan den luft en wil ontbreekt. De heer
Anderfon zegt te recht j het fpruit ook , myns erachtens , uit

enige bekwaamheid^ als men uit flegte ftoffen en met onhehm-
me werktuigen alles y wat men nodig heeft ^ naar behoef ver-

vaardigen kan. Maar nadien zy gaarne naar nieuwe en be-
kwame werktuigen omzien, zo vervaardigen zy ook vele

dingen van tyd tot tyd beter dan te voren, 't geen een
teken van hunnen luft en wil is; en men ten onrechte van
hun zegt : zy willen lieeds verblyven by '/ geen zy hunne

Ouderen en Voorouderen hebben zien maken ^ en waar toe hun

de uiterjie nood dwingt.

Ik verfta niet , wat men met de volgende woorden
zepjgen wil : van tyd of uurrekening weten zy niets ^ maar
richten mh naar de Bb en Vloed ^ of naar de Zon^ wanneet
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) en
pegt,
neer

zy deielve komen zien. Ik meen, dat iren de tyden en
tydrekeningen overal naar de Zon richt, en wanneer de

Tsianders düs doen, weet ik niet, wat men in hun te beris-

pen heeft. Zy rekenen den tyd naar de Zon , wanneer zy
dezelve zien, gelyk ook naar de Sterren, en wanneer de-

ze niet te zien zyn, kennen zy den tyd redelyk naauw-
keurig aan de £b en Vloed , die altoos geregelt is. De
Tsldtiaers rekenen de uren niet, gelyk wy doen, als i , 2 ,

3 uren en zo voorts, noch weten ook niet wat zulks zy;
maar hebben in hunne taal voor ieder anderhalf uur van
den dag byzondere namen, als by voorbeeld middag, mid-
dernacht, tulTchen avond, vollen dag, enz.

§. XCir. Te voren is reeds te meermalen gezegt, dat Van de

der Tslanderen handteering voornaamlyk in de Viflery , Vee-
jj^"^^^êt

hoedery en wat daar van afhangt beftaat ; ook is van het Vsian-

vangen en toebereiden der ViflTchen bereids gefproken , der»,

en nu zal men hier in dit Artikel bericht van het bouwen
hunner Boten bekomen , 't geen dus befchreven word :

Hunne Vifchhoten maken zy van IVajienjchot ^ dat is zeer dun ge-

hiefte eiken Flanken , zo ligt , dat zy door twee mannen op de

fcbouderen gedragen konnen worden. 'Er zyn zeer "geinig

plaatfen,daar mende Boten van eiken hout bouwt, 't geen
nu in Guld';ringeSyj[felge{chiet, Voorts bouwen zy dezel-

ve door het gantfche land van grynen- of vuren - hout

,

vermits zy door de bevinding geleert hebben , dat dezelve
even zo fterk zyn en zo lange duren als andere Boten, en
nochtans veel minder koften. Doch dat zy dezelve zo dun
en ligt zouden bouwen , dat zy door twee Mannen op de
fchouderen gedragen konnen worden, is zodanig niet: want
offchoon op enige weinige plaatfen kleine Boten gebouwt
worden, waar mede twee Mannen in Zee roejen en viflên

konnen, konnen zy dezelve nochtans niet dragen^ en dat

hunne Boten zo klein niet zyn, kan daaruit befloten wor-
den, dat zodanig een Boot omtrent 120 grote en vette
Dorlchen houden kan. Op de meefte andere plaatfen des
lands gebruiken zy altoos grote Boten, die door 4, 6, 8 tot
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20 Mannen geroeit worden ; weshalven zeer weinig kleine

Boten in vergelyking van de vele grotere zyn; ja de kleine

vindt men byna maar alleen in Gddbr'wge-SyJJel en ontrent

Hvjlfiord\ zulks het niet v/el uitkomt , 't geen in het

flot van dit Artikel 'er bygevoegt word : op enige wei*

fiige plaatJen hebhen zy erngzins fteviger en groter l^aartutgsH^

geiyk de hilgelandfche Vijjchersfcbmten zyuj want 'er zyn
maar enige zeer weinige plaatfen, alwaar zy kleine Boten
hebben, en op die plaatlèn zowel als alomme elders hebben
zy grote Boten. De meefte Boten in 't land zyn doorgaans
van 6 tot 8 riemen. Alomme in het land is het zodanig

niet gelyk de heer Anderfon bericht, dat zy de Boten zo

hoog op het (irand moeten /Iepen , dat de naar gelegenheid van
den fVind ie verwachten Vloed dezelve niet bereiken kan , en zy

door het geweld der Golven niet ge/loopt of weggefpoelt worden
,

vermits zy Ankers noch Dreggen hebben^ om die Boten vaji te

leggen : maar het is flegts alleen in Rangervalle en Ska/tem

fields-Syjfelen^ dat zy de Boten raamlyk verre van de Zee
naar boven moeten flepen, vermits aldaar een lang en vlak

flrand by de Zee is, voor welke die Syjfelen open liggen

;

doch offchoon zy die Boten taamlyk verre flepen moeten

,

hebben zy echter aldaar de grootfte Boten. Op de meefle
andere plaatfen rondom het land behoeven zyde Boten niet

veire op het ftrand te trekken , op dat dezelve zeker zou-

den liggen, nad'en het land niet overal zo vlak aan de
Zee is, als in de voornoemde Syfjelen. De Tslunders gebrui-

ken de zelfde foort van Ankers, als ik by onze Viiïèrs ge-
zien heb, naamlyk twee boute (tokken kruiswyzc dooreen
zwaren fteen, welke Ankers zeer vaft in den grond hou-
den, en hebben de Yslanders niette vrezen, dat, wanneer
zy ondertuflchen door een ftorm op Zee overvallen wor-
den, die Ankers niet zouden houden, wanneer flegts hun-
ne kleine Ankertouwen niet breken. Voorts is het natuur-
lyk, dat zy hunne Boten veel liever met goeden verfchen

Dorfch beladen, dan zware Ankers mede te voeren, die

hun beletten zouden, een' go^de lading Vifchintenemcn.
Wan.
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Wanneer zy een* kleine reize met hunne Boten doen, en

hunne lading in hebben, liggen zy enige dagen voor die

Ankers, wanneer zy tegenwind bekomen, en flepen in

zodanig een geval hunne Boten niet op het land,

§. XCIIL Van de Veehoedery en Veehandel is zowel als Vand*

van de Viflêry te voren gefproken , doch 't geen daar van
J^^'Jr

in dit Artikel bygebragt word is t'enemaal onwaar,, wan-
^'^^'

neer gezegt word: De Veehoedery 'verwekt bun, om zo te

fpteken, gene grote bekommertng. Die op fVeflman-oe jagen

hunne Schapen op de naby gelegen metgras heuoajfen kleine Etland-

jes , op dat z.v dezelve , als zy willen , zonder moeite weder zoU'

den konnen opvangen. De Weftmans fcilanden, die geen Vee
genoeg voor hunne eige inwoonders hebben , zouden dan
ten voorbeeld verftrekken, hoe men met het Vee ïnTsland

handelt, en vermits de eerftgenoemden daar mede niet veel

moeite hebben, zoude moeten volgen, dat het dus ook
in !rj/^K<^ toegaat j doch het fchikt zich geenzins,de Weft^
mans üilanden alhier met^s/iwdtc vergelyken. Het groot-

fte gedeelte van Tsland trekt zyn voordeel van het Vee,
inzonderheid de noonierlyke en oofterlyke delen des Innds

en de Svflèlen Skaftefield^Kangervalle , Arnes ^ Kiofe, Bor-

gefiordy Myre en Dale, Op die plaat fen bezitten velen wel

200 tot 500 (tuks Schapen, die op zekere tyden naar de
Rotzen gedreven en op andere tyden naar Huis genomen
worden. Op zekere tyden houden zy Ojen naby de Hoe-
ven, en zonderen dezelve van de andere Schapen af^ doch
tvree of drie maal 's jaars dryven zy alle Hameien , Scha-

pen fcii Lammeren byeen in hunne Soyde-Gerichten,naain-

lyk wanneer dezelve naar de handelplaatfen gezonden zul-

len worden ; dus het onmooglyk kan zyn , dat zy
zich aan de Veehoedery weinig zouden laten gelegen

liggen.

§, XCIV. De L iêrbereidery is in Tsland in geen be- Van dé

hoorlyken noch rechten ftand,vermits de inwoonderen run en Leérbe-

andere daar toe benodigde dingen ontbreken, waarom zy^^'^^'"^*

zich daarin beft mooglyk behelpen. De hairen ofhet wol der

Hui-

^im-
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Huiden of Vellen fchrapen zy met een fcherp mes over
hunne knien afj doch niet, gelyk men den heer Ander/on

bericht heeft, over hunne naakte knien. Dit doen zy ge-

zwinder en behendiger, dan iemand geloven zoude, en
fpannen de vellen vervolgens uit om te drogen, en in zo
verre heeft de heer Anderfon waarachtige berichten beko-
men. Doch dat het Vel dus tot allerlei gebruik zeer bekwaam
en goed zoude zyn^ is niet naar waarheid bericht j want
daarna hebben de Tslanders de grootfte moeite en arbeid

met de Vellen, om dezelve gemoedig te maken, ver-mits

zy dezelve met de voeten in Hui of Zoutwater een gerui-

men tyd moeten treden. In het tegendeel heeft men den

heer Anderfon bericht, dat zy al '? geen zy van Leder of
Felteryen aan het lyf dragen , om de vier of vyf dagen met zeer

traanachtige V'tfchlever befmeren , waar door bet wel taamlykgemoe'

dig^ doch teffens 'm zodanig een"* krachtige uitdamptng gehouden

^ord^ dat geen Deenfch Koopman^ voornaamlyk als hy de eer-

fiemaal hy hen komt , hem wegens de traan/tank en verdere vuilig-

heid noby zich dulden kan. Nooit dragen de Tslanders op het

land Leder, behalven alleen aan de Schoenen, en dezen
befmeren zy nooit met Vifchlever ofTraan, en derhalven

ftinken zy ook niet heslykj maar hunne Zeeklederen be-

fmeren zy met Vifchlever ofTraan, om dezelve gemoe-
dig te houden, in welken ftaat zy gewis naar Traan en der-

halven niet aangenaam moeten rieken j doch fpreken zel-

den met den Koopman of iemand anders, dan na alvorens

die klederen afgelegt te hebben. De Oflsnhuiden, die zy
tot Zadels en Faardentuig gebruiken, weten zy taamlyk
zwart te maken, en offchoon zy zulks zonder konft, maar
met groten arbeid doen, heeft echter de bevinding geleert,

dat zulk Paardentuig langer dan het Deenfche duurt , om welke
reden men niet nalaten kan hunne vlyt en verftand te roe-

men, dat zy met weinig gereedfchap het zo verre bren-

gen konnen. Hunne Zadels en Paardentuigen, die zy

zelven najen, zyn geenzins zo gemoedig als de onzen,

of-

1^
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oflchoon zy dezelve met Traan befmeren/t geen niet aan-

genaam is en de klederen verderft.

§. XGV. Wanneer zy nieis anders te doen hebben, ar-y^^
^^,,

beiden Mannen, Vrouwen en Kinderen, inzonderheid desyslan-

'

Winters, aan de Wolle, om dezelve tot hun gebruik te be-dersver-;

reiden, als wanneer zy die Spinnen, Winden, Bryen of*^^''f:^

Weven. Hunne getouwen zyn naar 's lands manier flegt,

{laan rechtop, in plaats dat zy by ons liggen, en nadien

ook hunne gereedfchappen en de manier van Weven
zeer fober zyn, konnen zy naauwlyks in een dag meer dan
een El grof Wadmel weven, waaruit af te nemen is, hoe
weinig zy daar mede verdienen. Enige Deenfche Wevers
hebben zich naar Tslaiid begeven, welke e inwoonders
aldaar pogen naar te volgen, weshalven dat beroep door
den tyd in een beteren (laat zal geraken, te meer vermits

door de mildadigheid van den Koning verfcheide Getou-
wen in 't land aangelegt en daar toe bekwame Wevers uit

Denmarken bedelt zyn , van wie 's lands inwoonders de rech-

te handgrepen leren en tot de vereifchte bekwaamheid in

dat nut handwerk geraken konnen. Nadien zy tot noch
toe gene Vol- of Stampmolens gehad hebben, kan het

niet feilen , dat het hun veel arbeid koften moet , de me-
nigte Wollengoed of Wadmel, die in het land tot Hembd-
rokken , Kouflen en Handfchoenen verwerkt word, te vol-

len. Zy vollen dezelve , zo men den heer Anderfon be-

richt heeft, in pis , en wel zo arrahartig als onkunftig. Zy
gebruiken daar toe een Ton , waaruit de beide dekzels ge-

broken zyn. In dezelve leggen zy de Wadmel, die gevolt

zal worden ^ vervolgens zitten zy met hun beiden tegens

over malkanderen en vollen dezelve met de voeten in de
Ton. VVanneer het kleine (lukken zyn, vollen zy dezel-

ve ook wel op een tafel tegens de borft ; doch die beide

bewerkingen gaan met veel moeite en arbeid gepaart. De
Handfchoenen trekken de Zeevarende over de handen, fte-

ken dezelve geftadig in Zeewater, en vollen ze dus roe-

jende tuflchen de handen en de riemen , zo dat het hun

Q, geen
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en handen, en hy neemt niets anders aan, dan 't geen hy
voor goed houd, maar het overige fchiet hy uit. Gebeurt

het dan, gelyk het onder zo veel goed mooglyk is, dat

'er iets (legts onderloopt, kan men (daarom niet zeggen,

dat de Tslander den Koopman liftig bedrogen heeft , ver-

mits het de eige ichuld van dezen is. Om een 'volkome Ie»

grip van hunnen Koophandel te geven ^ zegt de Schryver, moet

ik zeggen , dat het ;!^antfche Eiland veertie:: zogenaamde Vifch-

havens en acht Vleefehhavens heeft. Gene liggen in het noorder

f/f oojier^ en dezen in het zuider- en wefierdeel van het zelve»

Doch uit de nieuw gemaakte Kaart van Tsland blykt het

tegendeel, en wel dat de Vifchhavens in de zuider- en
wefterdelen van het Eiland, en de Vleefehhavens in het

noorder- en oofterdeel van het zelve liggen. Ook worden
in enige havens, als Oerehack en Stickesholm ^ht\^\Q Vleefch

en Vifch gelevert. Het kan den Schryver wel tot geen*

mifllag aangerekent worden , wanneer hy zegt , dat de Havens
aan de Kooplieden in Coppenhagen verpacht zyn^ zodanig dat

die twee Ftfchhavens heeft , ook teffens een Vleefchhaven in pacht

hebben moet j want het te vermoeden is , dat de Schryver
zyn Boek indien tyd gefchreven heeft, dat het zodanig

was. Maar van het Jaar 1735 zyn alle havens van het
gantfche land ondereen en te zamen aan eene geo(5lroijeer-

de Kompagnio. in Coppenhage verpacht geweeft, welke hare

Schepen en Opper en Onderkooplieden naar alle havenl
des lands zendt; doch zodanig, dat een Schip onderwylen
thans twee havens bezeilt, wanneer het de Kompagnie
nodig acht. Niettemin zyn echter Kooplieden in iedere

haven, die met het zelve overgaan, en wegens de Kompa-
gnie met 's lands inwoondeis dus handelen, dat zy hun-
ne handelbare Waren aannemen, en dezelve 't zy met an-

iere Waren of in baren gelde betalen, alles volgen: een'

geapprobeerde landtax, waarnaar zich de beide partyen
richten moeten. Op zodanig ene wyze als thans de handel
ingericht is, was ,het reeds federt het jaar 1753, en ver*

mits de Schryver lange daarna, naamlyk in 't jaar 1743 ,
ge*

(i a ftor*
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Horven is, en men ook vindt , dat hy in 't jaar 1758 aan
zyn Boek gearbeid heeft, hadt zeer wel aangemerkt kon-
nen worden, dat de handeling nu niet meer afgefcheiden,

maar Tsland met het Weftman-eiland te famen en ondereen
aan een' gehele Kompagnie verpacht is. Wat haven het
geweefl zoude zyn , die volgens des Schryvers bericht niet

verpacht was, kan niemand zeggen, nademaal ten tyde
dat de handel noch was afc^efcheiden , alle havens zowel als

nu ten tyde verpacht waren. De Kooplieden in iedere

vieefchhaven beftemmen altoos zelven den dag, op weiken
de Schapen van iederdisltriólgelevert moeten worden, waar-
by het gemeenlyk dus toegaat, dat de Schepen zodra moog-
lyk afgevaardigt worden en van daar zeilen konnen ; waar-
om ook het Vee door den Koopman in het laatft van Au^u-
ftus of het begin van September aangenomen wordt, maar
geenzins om redenen, die menden Schryver gegeven heeft,

naamlyk vermits als dan het gras door de naderende koude
geel en krachtloos begint te worden, en het Vee mitsdien af-

neemt; want A^Tslanders {[2ic\\iQn voor zich zelven niet voor
het midden van Oélober, wanneer het Vee op zyn beft is,

en merklyk meerder fmeer heeft, als *t geen in het laatft

van Auguftus geflacht wordt. De Tslanders flachten al het
Vee voor de Kooplieden , en genieten den kop en het inge-

wand daar voor ten loon. Het Vleefch wordt door de
bedienden van de Kompagnie ingezouten, en even als

by ons in ftukken gehakt. Hoeveel het Vee koft, kan
uit de landtax gezien worden en behoeft hier ter plaatfe

niet gemeld. De Vellen van de grote menigte Schapen,
die in de Vieefchhaven geflacht worden , beftrojen de Ts-

landers met Zout aande Vleefchzyde en leggen dezelve met
de Vleefchzyde tegenseen, rollen dezelve te (amen , en binden

ze dus toe, op welke wyze zytaamlyk wel bewaart worlen.

Zodanige twee Vellen noemen zy een Bundt. Het Smeer fmelt

en bewaart men inTonnen en halven Tonnen , en zendt het dus

met de Schepen weg. De Kooplieden in de Vifchhavens ne-

men al den goed gedroogden Vifch,die vangroten, klei-

nen

"> !! J l
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nen en middelbaren Dorfch en van Lengen toebereid is,

volgens de taxe aan, gelyk ik te voren gezegt hebj doch

wanneer van de laaftgenoemde foort niet veel gevangen

wordt, wordt dezelve ook niet veel geveilt. In de Vifch-

havens zowel als elders nemen zy ook een gedeelte Traan

aan. De Wolle Waren vallen allermeeft in de Vleefchha-

vens 5 offchoon ook een gedeelte van dezelve in andere ha-

vens gelevert wordt.

§. XCVII. In 3//^w^is geen ander geld gangbaar dan Specie- Van de

en Deenfche Kronen. Alle rekeningen gefchieden volgens een Reke-

zeker getal ViflTchen, en dus ook de betaling, naamlykeen^jJ^^Qg
*

recht goede Vifch , op twee ponden gerekend , koft 2 Specie de beta-

Schellingen, en dus maken 48 Viffchen een Specie- Ryks-linR ge-

daler. Een Deenfche Kroon geld volgens de landtax 30, en een"^"'^'**

halve Kroon 15 Viflchen j een halve Specie- Ryksdaler 24,
en een vierde dito 12 viflchen j en dit is het geringlte klein*

geld in Tslaiid. Op die wyze worden alle rekeningen naar

het getal der Viflchen gericht, waar van 48 een Ryksdaler
maken, byna gelyk by ons de Marken en Schellingen

tot een Ryksdaler berekent worden, 't Geen in 't land ge-

ringer dan met 12 Viflen te betalen is, kan niet met
Geld worden betaalt ; maar gebruikt men als dan *t zy
Viflchen i« natura^ of Tabak, waar van een El een Vifch
geldt , en dus ken men Vifch en Tabak voor het klaia

geld in 't land rekenen. Nooit word in Tsland naar Lys-
ponden gerekent , maar hun hoogde gewicht noemen
zy een' Vette, makende 40 Viflchen of 80 ponden ender-
halven by ons vyf Lyspondcn. Het naaftvolgende ge-
wicht noemen zy een Fökrung, 't geen vyf Viflchen of
10 ponden is, en eindelyk hebben zy ponden, waarvan
twee een Vifch maken.

§. XCVIII. De gedrukte landtax toont alle uitgaande Van de

Waren des landsj naamlyk gedroogde Viflchen, gezouten
J^gJ^de

Lamsvleefch, enig Oflchenvleefch, Boter, Traan, veelwaren;
Smeer, Wolle Waren, beftaande in Wadmei, grove en
fyne Hembdrokken, Kouflèn en Handfchoenen , ruwe

Q.3 Wol,
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handel dreven. Doch dat thans de Kompagniealle vreem-

de Natiën zo weinig als de Hamburgers aKiaar vergunt te

handelen, is billykj want vermits de Kompagnie jaarlyks

een' zekere fomme voor den handel derwaards betaalt,

dien zy dan ook volgens 's Konings 06lrooi hebben zou-

de, kan zy niet gedogen, dat anderen haar zouden ont-

nemen , 't geen haar toebehoort. Sedert de Hollanden voor

enige Jaren twee Schepen in 't noorderdeel des lands in

Skagefiords Syjfel verloren, die geconfisqueert wierden, ver-

mits zy contrabande Waren inhadden, en ook tevoren 5
Schepen dooreen Deenfch Oorlogfchip genomen , naar Coppe/t'

hagen gebragt en voor goeden prys verklaart waren , hebben

,

zo veel bekent is, gene vreemdelingen op Tsland gehandelt.

Doch wanneer zulks ook alzo ware, beftaat hun handel geen

-

zins in den beminden Brandewvn ,
gelyk voorgegeven wordt

;

want de Brandewyn , die de Hollanderf aan boord hebben , valt

den ortlaKofereft te duur, en die 'er de grootfte liefhebbers

van zyn, hebben gemeenlyk het minfte vermogen, ora

dezelve te betalen j maar dat bericht moeft noodwendig
'er onderlopen , om daar mede het vorige te beveftigen

,

dat jong en oud. Man en Vrouw zich het gantfche Jaar

door in den Brandewyn misgaan; 't geen reeds te voren
beantwoord is. De oorzaak, die men onzen Schryver op*
gegeven heeft , waarom den Hollanders niet belet kan wor-
den op Tsland te handelen is : dat die loze lieden

vermits de Amtman gene gewapende Schepen by der
hand heeft, en der Kooplieden Schepen geen tyd hebben,
op dezelve te paffen, alle naar hun wil weten door te fluipen.

Een ieder kan zeer wel begrypen, dat offchoon de Amt-
man een bewarend Vaartuig had, de kuften des lands, die

volkomen 300 mylen in den omkring bevatten , daar me-
de zodanig niet bewaart zouden konnen worden, dat geen
vreemde Schepen aan de ene zyde aan land konden ko-
men, terwyl dat Vaartuig aan de andere zyde des lands

wasj te meer daar zy daarenboven gedurende den gant-
fchen Zomer flegts 4 of ö mylen van het land liggen,om

te

I
i
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M ! te viflchen. Maar wanneer de Koopvaardyfchepenkommlfliö

daartoe hadden, konden zy 'er wel oppaflchen, vermits zy
rondom het gantfche land varen , anderzins is het de poft

der Syflêlmannen daarop acht te geven.

Vanden §• ^I. Gelyk de Schryver zegt, wordt in Tsland enig

Gods- en alleen de oeffening van de Euangelifchen Lutherfchen
dienft. Godsdienft gedoogt, en gene van een' andere belydenis

aldaar gedult j doch ik verfta niet wat men met dit verde-

re zeggen wil: bebalven dat enige weinigen^ die uit Catholy^

ke voorouders afftammen , de een* en andere hygelovige gebrui-

ken behouden , iioelke zy in het geheim oeffenen. Moet ik dan

niet geloven, dat alle de inwoonders zowel in Tsland als

in Denmarken van Katholyke voorouders afftammen? Ook
is meer dan wel bekent, dat de uitrojing van den Katho-
lyken Godsdienft en het werk der Hervorming niet zon-

der bloedftorting volbragt is , vermits het een voornamen
en halfterrigen BifTchop en zyn groten aanhang den kop
koftede. Hieruit zoude men byna moeten belluiten, dat

de inwoonders voor de Hervorming niet alle Katholyk
,

maar de meeften Heidenen geweeft zyn , nadien flegts

"weinigen van Katholyke voorouders afftammen. Echter

is het genoeg bekent, dat Tsland zo yvrig Katholyk was,

als enig land wezen kan j want aldaar bevonden zich Bis-

fchoppen, Prelaten en acht Monnikenkloofters , die de

voortplanting van het geloof naauw genoeg in acht na-

men. Dat dan enigen heimlyk enige bygelovigheden als

overblyffels van de Katholyke religie zouden oefTenen,

daar van weet men niets, vermits thans op den Euange-

lifch Lutherfchen
,

gelyk te voren op den Katholyken
Godsdienft naauwe acht geflagen wordt. Onder den ge-

menen man in Tsland gaat zowel als in andere landen enig

bygeloof in zwang j doch zulks ontftaat niet uit de reli-

gie, en wanneer het daaruit fproot, moeft het denzelfden

grond by allen hebben.
Vanden

§, CH, Tsland wordt in twee Bisdommen verdeelt, zo-

i^ifen
danig, dat drie vierdedelen des lands, naaralyk de oofter-

H^E jMMwaaanT- nw n
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ziiider-en Wefter vierde deelen onder den Biflchopsfloel van
Skelholts en het noorder vierde deel alleen onder Hoohm^
niet Halar

y
gelyk de heer Ander/on fchryft, gelegen zyn.

By een ieder dier BiflTchopszetels is een Latynfche School,
inet een Redor en Preceptor voorzien , welke Scholen
jaarlyks jongelingen uitleveren, die by vervolg, wanneer
zy zich verder op de ftudien toegelegt en blyken 'er van
gegeven hebben, Predikanten in het land worden, zon-
der dat zy alvorens naar de Univerfiteit te Coppenhage be-
hoeven te reizen. Nochtans reizen jaarlyks enige Tslanders

derwaards, worden Studenten by de Univerfiteit, en leggen
zich op de Theologifche en Regtsgeleerde ftudien, waar-
om zy ook voor de anderen, die niet gereift hebben,
den voorrang genieten , nadien zy de befte beroepen in 't

land bekomen, of ook tot Syflèl- en Laugmannen bevor-
dert worden. Men heeft den Schryver bericht, dat by
iederen Biflchops-Zetel een' Boekdrukkery is, in welke nu
en dan een geeftelykBoek in de landstale gedrukt wordt j doch
nooit is meer dan ene Boekdrukkery in het land geweeft , zyn-
de een legaat van een voornamen Biflchop in Hoo»
hm en weleer naar Skelbolt gebragt; doch is thans we-
der in tioolum in een zeer goeden ftaat. Aldaar worden
niet nu en dan , maar geftadig geeftlyke en ook andere

nutte Boeken zowel als alle de Koninglyke ordonnantien
in de landstale gedrukt. De inkomften der Biflchoppen

heeft men den Schryver naauwkeuriger en beftipter weten
te berichten, dan de Biflchoppen zelven weten, en zyn
dezelve Jaarlyks tot 1200 Ryksdalers voor iederen bepaalt.

Ten tyde der Hervorming in het land werdt een groot
gedeelte der Katholyke goederen aan de Biflchopsftoelen

gehegt, en de overige gefecularifeerden behoren noch aan

den Koning. De Biflchoppen adminiftreeren alle de goe-

derm, die aan hunnen Biflchopsftoel gehegt zyn, en on-
trent ;>coo Ryksdalers jaarlykfe inkomften bedragen kon-
nen; doch waaruit de Biflchop den Re6lor, den Con-
redor en den Predikant van de Domkerk, die des BiiTchopj

R Vica.
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Vicaris in het prediken is, betaalt. Voorts geniet een ze-

ker ^etal Scholieren vanden BKTchopde Koft, Kamer en
ook iets tot Klederen, en moet die Prelaat ook de Kerk
en de gezamentlyke Gebouwen op 's Bi(ichopshof on-
derhouden 'y en wanneer dit alles betaalt is , is het overige

het loon van den BiiTchop, *t geen hy niet zeer naauw*
keurig uitrekenen kan, vermits het ene Jaar het andere

niet leert ^ doch echter kan hy zeker weten, geen 1200
Ryksdalers inkomften te hebben, maar moet zich met
veel minder vergenoegen. Dus blykt , waarin de inkom-
ften van den Bi{S:hop be(laan,endathy dezelve niet uit den
BKichopsftoel ontfangt , waar aan een ieder Boer jaarlyks

30 Vifichen levert. Een ieder man geeft den Koning een*

jaarlykfche fchatting, Gi^/Z^/^genaamt, en die gemeenlyk
voor ieder op 10 Viflchen beloopt, en van dezelve heeft

de Koning een gedeelte aan den Biflchopsftoel gefchonken;
Doch dit is geen BiHchopstol , en de BilTchop heeft den-
2elven ook niet van enig Boer in *t land 5 want op vele

plaatfên is die tol geheel aan den Koning, en op andere
plaatfen wordt dezelve door de Syflèlmannen in plaats van
door ien Koning genoten, volgens een' zekere verpach-

ting.

£ven zo weinig kan men op de inkomften der Predikan-

ten een' vade rekening maken, vermits dezelve niet in

baren gelde beüaan,maar in landgoederen, die onder ieder

Kerfpel gelegen zyn ; in een' zeke e recognitie van iedere

Hoeve, en de beloningen , die zy van de gemeente voor
sekere dienden bekomen. Enige Kerfpels zyn zeer goed

,

enige middelmatig en weder enige zeer (legt ofgering.Om
de laatftgenoemden enigermaten te verbeteren, heeft de
Koninc een gedeelte zyner landgoederen aan de armfte

Ker(pels in het (lift Skaïbolt gefchonken , en doet onder die

in Norderflift jaarlyks 100 Ryksdalers uitdeelen; weshal-

en het onwaar is ^ 't geen men den Schryver verhaalt

heeft: dat andere Predtkauten ten boegflen maar 100 Dalers

Moififn'f ja dat enigen onder dnehe zjr», die jfUits 4 Dalers
- ~

ter
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Ur hezoUittg giméten; want *er zyn onderfcheide Predikan-

ten, die meer dan loo zelfs wel tot zoo Ryksdalers ia>

komften hebben, en de armften genieten ten minden 4
Ryksdalers alleen van 't geen de Koning daar by gefchon*-

ken heeft. Van Viflchen of enige andere tienden wordt
aan de Predikanten niets gegeven, maar daarentegen ge-

nieten zy enige weinige onderdanden van een' iedere Hoe-
ve, die 't zy in natura gelevert, of met geld betaalt wor-
den. Op het Wedman<eiland alleen is in gebruik , dat de
Leeraar een' foort van tiende van iederen Boot bekomt ^
die op de Vifchvangft geweed is , en gelyk de onderrich-

ter van den 5chryver vele andere dingen over het gantfche

land algemeen gemaakt heeft, die op het Wedman-eiland
gefchieden, zo is ook alhier insgelyks ge{chied,als hy be«

richtte : dat de geefifyken ook een aandeel aan de V'tfcht'tenden

bebhen^ hoewel veehins onderfcbeiden ^ en datzy op enige plaats

feu f hkomeuj op amdere im ieder^m JSacf, die em te ViJJcheti

uitloopt j twee loten
i dat is zo veel als anderzins twee Vidêrs

tot hun aandeel van de vangd ontfangen. Nadien vele

arme Kerfpels op het land zyn, alwaar de Predikanten zo
weinige inkomden hebben, dat zy daar mede niet rond
konnen fchi^ten, gebeurt het wel, dat een gedeelte van
zodanige Predikanten mede de handen uitdeken, om Brood
voor Vrouw en Kinderen te verdienen , en derhalven op
de Vifchvangd uitgaan ; doch vermits zy maar zeer kleine

gemeentens hebben, zo verzuimen zy niets daar mede,
volgen daarin het voorbeeld van Paulus, die een veel gro-
ter p;emeente en algemener beroep hadt, en echter, onaan-
gezien hy met zyner handen arbeid zyn Brood verdiende»
een groot en dichtlyk Prediker was. Zulke arme Predi-
kanten , die gedwongen zyn met hunnen handen arbeid
hun Brood te verdienen, en ook rekenfchap als Herder»
voor hunne gemeente geven zullen, wil ik zo onbarmher-
tig niet beharidele»:, met te zeggen : dat bun daarin te minder
bartheid wedervaart ^ vermits zy zich doch in andere dingen bet

Boerenvolk gelyk ftelien^ nadien zulks volgens het voorheen
R 2 ge-
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in het

land.

gezegde zoveel beduiden vril, als datzy zich gelyk de an*
dere Boeren in den Brandewyn bezoedelen en misgaan ,

.20 als men welhaaft hierna horen zal. Doch het is onbil-
Jyk, den zulken, die men niet kent, dus te veroordee-
len: veel liever geloof ik , dat zy zo weinig als debefchaaf-
de Boeren iets doen dat aanllootlyk is, en wil hun een' be-

tere omdandigheid wenfchen, om hun amt alleen te be-
kleden , dan iets onchridlyks van hun denken.

Van de $• ^l^l* Ofjfchoon men de inwoonders doorgaans geen*
Kerken ryke of gegoede lieden noemen kan, waar van 'er echter

enigen zyn, gaat men nochtans te verre, met te zeggen,
dat de toe/tana der inwoonders kenbaar armoedig is. Ik weet
niet , noch kan het uit het boek van den heer Burgermee-
lier Ander/on zien, waarom zy zo kenbaar armoedig zyn?
want offchoon zy geen' prachtige Meubilen hebben , zich
niet koftbaar kleden, noch lekker eten, volgt daaruit niet,

dat zy zo armoedig zouden wezen; want men veeleer zou-
de moeten denken, dat zy liggende gelden hebben, nadien
zy niets onnuts verfpillen, en echter veeltyds geld van de
Kooplieden voor hurme Waren bekomen, 't geen zy niet

verteeren : en ik houde het gewlslyk daar voor , dat niet

zo veel noodlydende onder hen als onder ons zyn, ver-

mits zy zeer weinig nodig hebben^ behalven dat men de
Vermogenden aldaar zeer bereidwillig vindt, om de armen
by te Haan en te onderhouden, zulks dezen zelden nood
lyden. Derhalven moet men den middelweg gaan , en of-

fchoon zy alle geen ICapitaliüen zyn, zyn zy ook alle tot

geen bedelaars te maken, gelyk des Schryvers berichters

gedaan hebben. Wanneer hun toedand al eens zo ken-

baar armoedig was, kan men echter daaruit geen befluit

opmaken , dat hunne Kerkgebouwen niet koflbaar konnen
zyn} want de meefte Kerken hebben merendeels aanzien-

lyke landgoederen en inkomften , die haar in vroege en
latere tyden toegelegt zyn, waar uit zy in een goeden
ftand gehouden konnen worden , weshalven zy niet als

Zwynsdallen uitzien, waarnaar zy zoudenmoeten gelyken,
wan-
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zyn
zich

wanneer 2y niets anders waren, dan de Huizen der in-

wor ders te voren befchreven zyn: want hier wordt ge-
zegt : ife Kerken zyn op geen* andere wyzen , ^fan de gemene
Huizen der Boeren gehouwt , naamlyk gedeeltelyk in de aarde

gezonken^ van opeen geftapelde rotsbrokkeny met aarde en kalk

verbonden , en met graszoden bedekt. Die Kerken zyn
zowel als hunne Huizen niet beneden in de aarde gebouwt,
maar gelyk met of iets boven de aarde j de wanden zyn
van (leen , aarde en graszoden opgetrokken

,
gelyk te vo-

ren van de Huizen gezegt is. De daken zyn van binnen
met planken op de fparren en van buiten met graszoden
bekleed. Voorts zyn de Kerken van binnen rond en be-

fchoten , en altoos enigzins breder en groter, dan hunne ge-

mene Huiden, zulks men haar van dezelve onderkennen
kan. Zelden zyn zy groter^ dan de gemene Bezoekkamen in

ênze landen en zo laag^ dat een man^ overeindftaande ^ byna

met zyn lingers aan bet dak reiken kan^ zegt de Schryve»-, en
waarlyk kan dit van de meefte Kerken in Tsland gezegt
worden j want het is natuurlyk en billyk, dat de Kerk
naar de grote der gemeente is ; zynde het bekent , dat de
Hoeven op de meefte plaatfen taamlyk verre van een lig-

gen ; weshalven veeltyds niet meer dan 7 of 8 tot ^o Hoe-
ven tot ene Kerk behoren. En nadien alle de lieden hun-
ne Huizen niet op eenmaal verlaten konnen, volgt daaruit,

dat de gemeente tot iedere Kerk doorgaans niet groot en
derhalven ook geen' grote Kerken nodig zyn. De oor-

zaak, waarom de inwoonders hunne Kerken zowel als Hui-
zen niet zeer hoog bouwen, is niet de vele en hevige over
het Eiland fnorrende winden; maar het gebrek aan Tim-
merhout, Muurftenen en Kalk; want offchoon tot de bei-

de laatf^genoemde foorten ftoffen genoeg in *t \^j'\ zyn,
ontbreekt echter Brandhout, zonder 't welk men Steen bak-
ken noch Kalk branden kan. Offchoon, gelyk gezegt is,

de Stormwinden geenzins de oorzaak zyn , dat de Kerken
en Huizen niet hoger gebouwt worden , hebben nochtans

de onderrichters van den heer yinderfon dat bericht meteen
R 3 voor-
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voorbeeld pogen te beveiligen , zeggende ! de Denen hebhen

het eens beproeft^ en een hoog gebouw boven de aarde ^ op eeiC

effe vlakte , naar de Deenfche wjze , van metzelwerk opgetrok»

ken'y doch den volgenden tVinter is het door de Stormwinden

voeder nedergevelt , en men genootzaakt geworden , naar lands

gebruik op nieuw een* Kerk ygedeeltelyk inde aardegezonken en zeer

laagy te bouwen. Wie doch zoude na een zo (lout verhaal

anders konnen geloven , dan dat het zich dus toegedragen

hadt, daar men zelfs daarvan hier een voorbeeld bybrengtp
maar in der daad .is zodanig een voorbeeld nooit voor

handen geweed ^ en in Tsiana wordt meer dan één gebouw
gevonden, 't geen vele jaren gedaan heeft, en dus het te-

gendeel van het aangehaalt verhaal bewyd. Derhalven
zal ik enige gebouwen bybrengen, die ik zelf gezien of
van dezelve een' volkome en naauwkeurige befchryving

bekomen heb, en van welke een ieder, die naar Tsland

reid , onfeilbaar iets weten moet.
De Domkerk by denBiflchopsdoelte/föö/ww is van muur-

denen en hout, 49 ellen lang, if ellen breed en 18 of20
ellen hoog j daat geenzins beneden in de aarde , maar iets

boven den grond, op een' kleine hoogte, en heeft een
kleinen houten Toren. Rondom het Choor daat noch een
Grondmuur van kodbare gehouwen denen opgetrokken

,

die voor 400 en meer Jaren door een Bidchop gebouwt is

,

welke gezint was de gantiche Domkerk van muurdenen
te doen opbouwen , doch gedurende dien arbeid overleed

;

en die grondmuur daat thans noch alzins devig en vad.

Het voornaamde Huis van den Bidchop in Hoolum is van
eikenhout en muurwerk met een houten dak, zonder eni-

ge bekleding van aarde aan de zyden of aan het dak.

Dat Huis is in Coppenhage getimmert, en federt in Tsland

op de plaats nedergezet door de Bidchop Gudbrander in den

Jare 1^76, welk Jaartal men noch in het houtwerk uitge-

houwen ziet, en heeft dus byna 200 jaren onwrikbaar ge-

daan, hoewel het thans nieuwe grondflagen nodig heeft.

De Domkerk by Skalhoet^ die ik zelf gezien heb, is van
ge-
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gelyken aart als te Hoolumybeh^lven den grondmnur rond-
om het Choor, en dat zy iets kleiner is; doch is echter

zeer hoog , heeft een kleinen houten Toren met een klok , ea
dus boven menfchen geheugen geilaan. Toen ik dezelve

zag , vertoonde zy zich van verre als onze grote Kerken

,

vermits zy op een groot plyn (laat. De Kerk by de Konings-
hoeve Beffeftedy die ik langer dan twee Jaren bezocht heb

,

is mede van Heen en hout, enzyn dezyden en het dak met
planken bekleed, iz ellen lang en taamlyk hoog, zulks de
Amtman een gefloten geftoelte boven de andere Stoelen
recht over den Predikftoel heeft. De Huizen, tot Bejfe*

fted behorende, zyn mede van (leen en hout, en taamlyk
hoog, nadien de Kamers van binnen de hoogte van 4J;
Elle bereiken. Van buiten zyn zy merendeels met planken
bekleet , om te dichter en warmer te zyn ; doch enige

vakken zyn dusdanig niet bekleet: ook zag ik aan den
muur, die noch daarenboven tegens het zuidweden (laat,

van waar de meede regen komt , dat de voegen tuflchen

de (lenen zter weinig uitgekalkt waren , offchoon dezelve
in langen tyd niet toegedreken zyn. Daarenboven ftaat

aldaar noch een oud Huis, twee verdiepingen hoog, waar-
in weieerden Amtman woonde, die nu noch zyn Komp-
toir op de hovende verdieping houd , welk Huis gedeelte^

]yk op de noordfche manier met balken op balken en ge-
deeltelyk van deen en hout is, en een redelyk langen tyd,
ten minde in het Jaar 1606 meer dan 80 jaren gedaan
had , maar nu zeer vervallen is en hoognodig afgebroken
behoort te worden. Vele andere Kerken in Hland zyn
taamlyk hoog, en verfcheiden fchone Huizen van deen en
hout met planken van buiten en binnen bekleed , en heb-
ben zich m vele jaren zeer wel gehouden; voornaamlek
is zodanig een fraai gebouw op de Deenfche wyze in Tbin"
gore Klooder in Hunnevatns Syjjel opgerecht, waar in een
voornaam en wakker Syflèlman woond. En dus geloof ik

,

dat uit het bygebragte een ieder genoegzaam overtuigt zal

konnen worden, dat de Stormwinden niet beletten, zogoe-
de
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de Huizen te bouwen als men begeert, 't zy van (leen of
hout 5 en dat derhalven da berichters van den heer Ander'
fon onrecht gehad hebben, 20/a»^ als een zo elendig land te

omfchryven, vraarin zich de inwoonders niet anders behel-
pen konnen, dan zowel hunne Kerken als Huizen in de
aarde te begraven.
Gelyk men zich ten aanzien van de uitwendige geüalte

en het aanzien der Kerken^vergid heeft , is het ook niet

beter met het inwendige van dezelve gegaan. Men ver-

haalt: het h'tnnenfte komt met het huitenfte volkomen overeen^

en toont weinig of niet ,
'/ geen naar een"* Kerk gelykt , waarover

het bed geoordeelt zal worden, als ik berichte, hoe de Ker-
ken van binnen uitzien. Meeft overal worden in de Ker-
ken Autaren gevonden, waar van enige zeer fraai zyn;
en voorname of vermogende inwoonders, welke die Ker-
ken toebehoren, doen noch fraayer vznCoppenhagenkom^n»
Het*A utaar (laat , gelyk by ons , tegens het ooden in de Kerk ,
en onder het zelve is niet zelcfen een kid gemaakt, waarin
de Kerkfieradien en Ornamenten bewaart liggen, wanneer

f
een Godsdienft verricht word. De Doopplaats is ook zeer

enlyk in alle Kerken te zien, en dikwits met een traly-

werk omgeven. Het Choor is door een hek van de Kerk
afgefcheiden , en heeft altoos eenbefloten gefloelte, dat tot

een Biegtftoel gebruikt wordt, en waarin de Predikant

zit, tot hy naar den Predikftoel gaat. De Predikftoel is in

aüe Kerken kenbaar en duidelyk te zien, en van aanzien

als in onze Dorpskerken; zynde op verfcheideplaatfen fraai

befchildert en gebeeldhouwt. Ook worden meeft overal

Kerkenftoelen gevonden , ten minfte aan de zyde daar de

Vrouwsperfonen zitten, en mede gelyk in onze Dorpsker-

ken. Alle zyn zy meeft van binnen befchoten. Niet

zelden ziet men aan de zoldering een kleine metale Kerk-
kroon hangen of enig ander fieraad, als een Schip of iets

diergelyks. Dus zyn alle Kerken van binnen gefteltj

weshalven ik niet weet, wat iemand bewogen kan heb-,

ben, te zeggen: dat wsinig of niet in dezelven zy, dat naar

een
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naar

ten^ Kcrltgelykt, Ik meen, dat wanneer men Autaar,Doop-

Elaats f Predikltoel , Biegtftoel , Choor , Banken en Stoe-

in dqidelyk ziet en onderkent, men met goed recht

zeggen kan, dat het

daarmede in Tsland _
{Ie aanzien der Kerken
valt, wanneer geen Godsdienft gepleegt wordt.

Belangende de werktuigen en fieradien , dezelve zyn zo

fierlyk en fchoon, als in onze Dorpskerken en opverfchei-

de plaatfen noch fraaijer. Het Misgewaad is fbmtyds van
Fluweel, of andere fraije Zydeftoffen , en ook dikwils

met een Crucifix van Goud of Zilver verfierd. Op ver-

fcheide plaatfen heeft men twee van dezelve, een gemeen
en een fraaijer, om op hoge Feeftdagen te gebruiken. Al-

toos heeft men Ouwelfchotels en Bekers van Zilver, dik-

wils verguit 5 doch men vind dezelve in de armfte Ker-
ken ook wel van Tin. Mishembden en ^utaarkleden
hebben zy van;fraaijeZydeftoffen metZilvere ofGoude kanten

omboort. Grote Metale Kandelaars Haan doorgaans op alle

Autaren, en op vele plaatfen ziet men goede Schilderyen

in het Choor, behalven de Autaarftukken. Van de Dom-
kerken wil ik niet fpreken, die verfcheide fchone en an-

tieke dingen konnen vertonen, welke Wel waardig waren op
andere plaatfen bewaart te worden, alwaar ook een^ grote
menigte van allerhande inftrumenten en ornamenten van
de Katholyke tyden overgebleven is.

Waarover men zich het meeft geërgert heeft , en mits-

dien van begrip geweeft is, dat de Tslandfcbe Ker-
ken niets hadden , 't geen na een Kerk gelykt , beftaat, zo ik

meen , hier in : dat hy^ die het naaft by eenKerk woont^ engemeenlyk

enig opzicht over dat Gehouw heeft ^terbehntngvan -Lyne moeiten

y

zyn Kiften en Krameryenygdyk men zegt,V in zet, opweike

gedurende de Godsdienft de Gemeente zich, in plaats van Stoe-

ien^ nederzet. Gemeenlyk behoort hem, die by de Kerk
woont, die Kerk zelve, en ontfangt hy hare inkom-
öen waar van hy rekenfchap geven en de Kerk in flaat

S hou-

I
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houden moet. Wanneer dan nu zodanig een of een an*

der, die by de Kerk woont, enige zyner Kiften *er in

zet , alwaar geen* Stoelen ftaan, of aan de andere zyde
van de Kerk, op Ndat de Mansperfbnen 'er op zitten kon-
nen, *t geen eenter niet op alle plaatfen gefcnied ; of wan-
neer hy zelfs drogen en reine Waren ter bewaring op den
grond in de Kefk legt, 't geen op. enige plaatfen gebeurt

,

kan ik niet zien, dat zulks iets is, waar door de Rerk zo-

danig onteert) zoude worden^ dat zy daarom naar geen*

Kerk geleek; want andere Krameryen als reine Kiften,

vindt men nergens Jn enige Kerk. Maar wanneer ook de
Kerken in ///d»^zo (legt warenden naar andere gewone Ker-
ken niet geleken, gel yk voorgegeven wordt, hebben noch-
thans de goede lieden, die den Schryver dit berichte-

den, zo verf^andig en chriilelyk willen wezen, dat zv be-

lyden : dat dit ligt gemig konde zym , 'wanneer men ,
gelyk van

de eenvoiiwig0 fiigte .^ejleltheïd Jtr eer/ie CbriJUnen^ bier ook

Zfiggen kon4e: Houtb Keuken^ Goüdb Predikers! en het

hoofdoogmerk der Kerkenbuizen^ naamlyk bet onderwys en de
wasdom bet geloof en een Godzaligen wandel ^ daarin geoef"

fent en ^^..ert wifird^ Men ziet hier , dat de berichters van
den Schryver zich de Kerken der Tslanders zo flegt niet

zouden laten gevallen, wanneer zy maar recht gebruikt
vierden; doch dat zulks naar hun gevoelen niet gefchied,

geven zy te kennen, wanneer zy den heer Burgermeefter
Ander/on zodanig een denkbeeld 'er van gegeven hebben

,

dat deze fchryfl: doch bet is te beklagen^ dat bet hier met

geen dtngen flegter , dan met . bet Cbriftendom geflelt is, Kn
waarin zulks beftaat zal men in het volgende Artikel ho-

ren.

Van de ^' CIV. Het moeten zeer wel ^eftudeerde Schippers of
gefteitc- Onderkooplieden geweeft zyn, die den Schryver deze na-
nis der richten gegeven hebben , vermits zy van de bekwaamheid

kj^ten.
^®' Predikanten oordeelen konnen, en berichten: dat de

Geelilykbeid^ in '/ a gemeen gefpróken ^ niets deugt., dat demee^

fien niets gekeft.hebben
-f
zelden veraer dan de Btjjcboplyke

Schom
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SfhoUn konten^ en mawmlyks Ut Latyn kun konnevi. Hier
heeft men een voorfmaak Van 't geen volgen zaL Hier
ziet men, dat niet van dezen of genen Predikant in 't

byzonder, maar van de Geedlykheid Jn *t algemeen ge-
fproken wordt. Offchoon het wel eens kati gebeuren , dat

een flegt Prediker 'er onder is, zo wil ik zo onrechtmatig

jegens de Biflchoppen niet zyn, dit te denken, veelmin-

der de gantfche Geefllykheid zodanig en hierna noch veel

erger te befchuldigen. Offchoon üit de Scholen in Tsland

velen naar Coppenhagen reizen , die zich opentlyk en mèeft

doorgaans met den grootden lofin de Godgeleertheid doen
examineeren, wil ik nochtans daaruit niet beweren, dat

vele zeer bekwame en welgeftudeerde Predikanten in 't

land zyn^ maar my alleen bepalen tot dé zulken, die niet

buiten 's lands zyn geweeft , en op geen' andere dan dó
Bidchbplykë Scholen pleert hebben, gelyk zy door de
bérichters van dcu 3tnryrcr worden genoemt, offchoon
het weientlyk Konlnglyke 'Scholeii zyn, die bydéBiflchops-

hoeven gehdüden worden. Onder dezen héb ik vele zeer

wel geftudeerde en wakkere Predikers gevonden, die be-
halven wat tot de Theologie behoorde, in de latynfche

Dichters en Schryvers ervaren waren, waarover ik my ten
hoogllen Verwonderen moëfl!,eil kUn ik hier onder anderen
zelfs den Biflchóp van Skèiïèolt aanhalen , dien de Koning
waardig vondt een zó'höogwichtig amt te bekleden, zon^
der op de ürtiverfiteit te Coppenbagen geftudeert te hebben

;

doch dat zy alle even gelëert zouden zyn, is niet te ver-
moeden; want men wéét het oiide fpreekwootd: Ex quó'

libet l'tgnó nonfit M?rrm«>^ dftt *lte Hóüt «geen Timnrerhout
is: eri dus gftat het ziö Wef by ons als eldérs; Maar door-
gjians verdaan de TMndfiht Predikanten het Latyn enhuii-
ne Theologie zéér wel. Dus heb ik openbare Disputen
en noch Wél van Koftefs gehoort, die zy Jaairlykis in de
tegenwoordigheid Vart den Pfooift en twefe Predikanten of
den Bi(ïchöj3 zelveri, Wttnnéer hy zonaby 5s , houden
moeten

I die zeef fraai Wsiren, en^a^rin zy in het Latyn
S 1 een
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ben, en om die redenen hunne bediening moeften verla-

ten ; wcshalven onmooglyk waar kan zyn , 't geen ver-

der gezegt wordt: niet zelden komt de fredikant zo be-

fchonken op den Predikftoel y dat by terflond Vr weder af-

klimt , en de Kofter uit een Foflïl de Gemeente iets voorlezen

moet. Menigmaal geraken de Leeraar en Toehoorders {want
zodanige voorbeelden niet dan alzulke levolgen hebben konnen)

voor de Predikatie met elkander in zulk een toeftandj dat men
den Godsdienji voor die reize moet uitliellen. Deze verdichte

Hidori valt te meer als onwaarachtig in het oog, ver-

mits het bericht word, dal diergelyke fchandalen by den
Godsdiend niet zelden , maar menigmaal gefchieden. Wan-
neer iemand waagde, zulks eens te doen, fla ik borge,
dat hy in zodanig een (land gellelt zoude worden , om het

ten twedemaal niet weder te doen. Na dusdanig ene be-
fchryving van de Predikanten in Tiland heeft men zich

niet meer te verwonderen, dat in het vorig Artikel gezegt
word : dat het hier met geen dingen jlegier dan met het Chris-

tendom gepelt is \ want men moeft immers verzekert zyn,
dat wanneer het dus met de Predikanten gefchapen dondt,
de Gemeente niet beter en het derhalven in 'ïsland waarlyk
zeer flegt gedelt zoude wezen.

S- C'/. De Jeugdy zegt de Schryver voorts, wordt wei Deop.'

"fej '« A?'^ ^^ö'' ^^» korten tyd ter Schole gezonden ^ veeleer ^otdin^

doorgaans door de Ouderen ^ zodra dezelve flegts een weinig dei^^ .

handen roeren kan ^ by zich behouden ^ en tot allerley Hiiis e«'*"^
'

anderen arbeid gebruikt. Weinige plaatfen zyn in het land,
alwaar gelegenheid is, dat zich een arm man kan neder-
zetten , om de Kinderen iahet lezen en het Chriftendom te
onderwyzen; weshalven gene ordentlyke Scholen zyn of
konnen wezen, want de Hoeven liggen, gelyk reeds te
voren gezegt is, gemeenlyk zo verre van een, dat het
onmooglyk zy, de Kinderen in een' School te Tarnen tedoen
komen ; daarentegen is een ieder Huis een School , nadien
de Ouders, of een hunner Dienftboden, de Jeugd in het
lezen en het Chriftendom onderwyzen. De Predikanten

S 3 be.
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bezoeken deze- i^e nu of dan^ en zien hoeverre tj ge-
vordert zyn; doen de Kinderen ook by zich komen, voor-
raamlyk wanneer zy begitinen op te wa0en , en de tyd na-

dert, om het Vormfel te ontfangen. Om die redenen wor-
den de Kinderen (leeds t'huis gehouden, en, 't geen prys*

]yk is, tot allerlei deugden gewent, byzonder wanneer
de Ouderen zelven deugdzaam en vroom zyn. Doch ver-

mits de Kinderen dus by hunne Ouderen t'huis gehouden
worden , komen de bedchters van den heer Anaerfon met
een' klachte voor den dag : dat door der Ouderen 'woeft

en heilloos voorbeeld de Kinderen lot een^ godloze navolging

merlokt en in den grond verdorven worden. Ik kan niet be-

grypen , hoe men den Tslanderen het Carader van woefte

menfchen toefchryven kan? want zy zyn waariyk niet min-
der dan de zodanigen , maar veeleer niet zo ludig, a^s zy
zouden konnen wezen. Men ziet daar van daaglyks voor-
beelden aan de T'slandlprr j A'f^ nttar •£'&f^nhigcn komen.
Derhalven leren de Kinderen geen wild- of woeftheid

van hunne Ouders, en worden gevolglyk ook niet in den
grond bedorven. Het heilloos voorheeld^ waar door de Kin-

deren tot een^ godlete navolging verlokt worden y zoude mogelyk
de dronkenfchap zyn, gelyk men uit het voorgaande en
volgende Artikel zien kan; doch nadien zulks bereids te

voren wederlegtis, zal ik het zelve alhier niet herhalen
5

maar kan gewis verzekeren^ dat de Kinderen deswegens
geen nood hebben. Hoe flegt een onderwys nu die Kin-
deren ook bekomen , verhaalt men noch voorts het vol-

gende: wel is waar^ dat zy wegens de vele gevaarlykheden
,

die zy fteeds of de Zee onderworpen zyn ^ reeds in het acbifte

rf megende jaar ten Avondmaal gaan\ doch met wat onderwys

^n voorbereiding is ligttegijfen. De zelfde verordening, die

in Denmarkem uitgegeven ïs, betreffende het onderwys der
Kinderen in het' Chriftendom en den weg ter taligheid,

gelyk oók het Vormfel, wordt» in Of^sland tneÓQ beftipt in

«cht genromen ; wesha:lven de bekende Calechismus van
den heer Biflchop Fontofpidans in de ^slandfihe tale overge-

' .' zet
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van
rge-

zet

zet is, en zowel by de Cttechifatien in de Kerken 'alsook

wanneer anderzins de Predikanten de Jeugd onderwyzen
en verhoren, gebruikt wordt^ des ook niemand tot het

Sacrament des Heiligen Avoadmaals toegelaten wordt, ten

zy hy alvofens wel onderwezen , is. Waaruit dan volgt ,

dat niemand in zyn achtüe ofnegende Jaar toegelaten wordt

,

vermits men in zodanig een ouderdom in Tslattd met meer
dan in andere landen een volkomen nagedachten en kennis

van Godlyke zaken vermoeden kan. De voorgewende
noodwendigheid, waarom de Kinderen dus vroeg tot het

Sacrament toegelaten zouden worden, naamlyk de vele

gevaarlykheden , die zy (leeds op de Zee onderworpen
zvn, heeft geen' plaats, vermits immers de Kinderen in

die jonge Jaren geenzins den zwaren arbeid wederClaankon-
nen, om op Zee te roejen en te viflên , waar by zy niets

i>:onnen uitrichten, alvorens zy enigermaten tot Jaren en
krachten zyn gekomen., en^ men behoeft niet te denken ^

dat de Tsknden zulke Reuzen zyn, dat hunne Kinderen
reeds in hun achtfle of negende jaar den arbeid zouden
konnen weêrflaan , die den Ouderen en üerkeren genoeg te

doen geeft. Velen worden gevonden , bereids in enige Ja-

ren krachten genoeg hadden , om mede op Zee te roejen

en te vi(Ièn,en nochtans by gebrek van behoorlykonderwys
niet tot het Heilig Avondmaal toegelaten wierden , waaruit

op te maken is, dat zy zo jong niet waren als voorgegeven
wordt , noch ook zonder noodwendige en genoegzaam on*
derwyzing aangenomen r a.

§. CVI. Van de deugden der Tslanders en wat men iets Van de

goeds aan hun zoude konne vinden , heeft men den heer fen der
Burgemeefter Anderfon geen woord weten te berichten

; Ouders,

maar van hunne ondeugden doffen tot een geheel Artikel

konnenopfchoffelen, *t geen dus begint: De gantfche hoop

weet dus weinig van God en zyn gebod. De mee/ten zyn byge^

lovtg^ en zweren zo Ugt^ dat menig een geen zwarigheid maakt
*üoor een paar mark tegens zyn naaften bloedverwant een valfchen

Eed te doen, Zyn kyfachtig en boosadtigy wraakgierig ^ door/Ie-

pen

f

H

1)1 11
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pn loosy onmatig^ geil en ontuchtig^ ledtieglyk en diefachtig*

Wat doch kan fchandelyker van een' Natie op den gant-

fchen aardbodem gezegt worden P Want men zegt niet,

dat de een' of de anderen met die ondeugden en boosheden
behebt zyn , maar het is de gantfche hoop. Gewis , wanneer
de Tslanders in hunne Religie en Chriftendom zo zeer

vervallen waren, gelyk te voren van hun gezegt is,

hadt men niet veel deugden van hun te vermoeden;
doch nadien ik bewezen heb, dat het met het Chri(lendom
in Tsland zodanig niet toegaat, is het ook onmooglyk dat

hst Caraéler van de Natie zo godloos en laakbaar zoude
konnen zyn. Ik geloof nooit, dat een' heidenfche Natie

in de Waereld doorgaans en algemeen zo affchuwlyk en
boosaardig befchreven is; weshalven ik hope , dat niemand
van de Tslanders^ als Chriftenen, die nieteerft gifteren van
het Heidendom bekeert zyn geworden, dus oordeelen zal.

X)e vele Tslandfche Studenten en andere van die Natie, wel-

ke Jaarlyks naar Denmarken reizen, om het een of ander
nut beroep te leren , konnen ook ten levendigen bewyzen
tegens dit zo fchandelyk bericht van die Natie dienen;

want zy doorgaans van alle de genen, die hun eerft le-

ren kennen, een zo goed getuigenis hebben, dat zy hen
ongaarne weder uit hunnen dienft ontflaan. Als een' oor-

zaak, waarom de Tslanders zo ondeugdzaam en laakbaar

zyn , wordt het volgende bygebragt : wat ondeugden kan

men niet vermoeden van lieden , die toomloos , zonder uitwendige

opzicht in de grootjie ongebondenheid^ in het wild en op de Zee
,

onder geftadige gelegenheden ^ om ongemerkt en mitsdienftraffeloos

hunne begeerten te voldoen^ leven y en daarenboven aan de vrugt»

haarjie Moeder van alle gebreken^ de Dronkenfchap ^ zo ftetk

geftadig en doorgaans ver(laaft zyn? Zo weinig als de te vo-
ren opgerekende grote ondeugden den Tslanders door-

gaans toegefchreven konnen worden, zo weinig vinden
ook deze oorzaken plaats; hoewel ik niet lochen, dat al-

daar, gelyk in andere landen, enige zodanige menfchen
gevonden worden. De Tslanders hebben 20 wel een ge-

wifiè

'^'
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wïflê als andere Menfchen, en zyn in den Chriftelyken

Godsdienft opgevoed, weshalven zy niet toomloos zyn:
ook ontbreekt hun de uiterlyke opzicht niet , nadien een*

Overheid en Rechtsdwang in Eet land is; zulks zy, hor
overmatig boos. hunne begeerte niet ongemerkt en draf-

loos vervullen konnen. £o lange zy op Zee liggen vis-

fên, kan niets kwaads onder hen bedreven worden, ver-

mits zy 'er geen* aanleiding toe vinden ; want zy hebben
nooit Brandewyn by zich op Zee, maar alleen hunne Syre , ge-

lyk ik te voren zeide , en een weinig Tabak , die de mee-
den gebruiken. Wanneer zy weder a^n land komen, 't

geen hier de ^/i/?^genaamt word, zyn zy moede en uitge-

hongert; zulks zy niets meer verlangen, dan enige fpyzen
te konnen bekomen. En wanneer ik ook volgens het

denkbeeld redeneer, 't geen men den Schryver van het

land gemaakt heeft, naamlyk dat aldaar een Amtman,
3 Laugmannen en 24 Syflblmannen zyn , die ieder een
I)orp of klein gebied onder zich heeft , kan ik niet zeggen

,

dat de Tshnders in 't wild leven, of cfat zy geen uiterlyke

opzicht hebben j ten ware men de Overheid evenzo deugd-
zame lieden maken wilde, als men de inwoonders afge-

fchildert heeft. Dat de Inwoonders aan de dronkenfchap
niet verflaaft zyn, heb ik op zyn' plaats gezegt, toen it

beantwoordde, 'tgeen hun te voren onrechtmatig te laft gcr

legt was, naamlyk dat Mannen en Vrouwen, jong en oud
zich in den Brandewyn misgaan, en hun hier weder vin-

niger dan naar waarheid nagegeveri wordt. Wanneer dan
de vermeende oorzaken tot de grootfte feilen en ondeug-
den , die de Tshnders onderhevig zouden zyn

,
geen grond

hebben , moet men des te jgewiflèr verzekert wezen, dat de
zaak zelve ook zodanig met is. .'

f;
' '^ '

..-»
.

, Het overige van dit Artikel zal ik flegts alleen bybren-
gen , zonder 'er over te redeneefen , vermits de Tslandefs

daarin niet voornaamlyk aangetaft worden. Die woorden
luiden dus: ik zv^ge wat lywfleny om ftaatkundige redenen^

door de vingeren gezien of alhier gedoogt moet worden'^ ^t geen

x ...r T my
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my mt betaamt te heoordeeUn. Ik zal maar alleen enè geheut'

tenis bybrengen : voor weinig jaren y als het Eiland door een be-

fmettelyke ziekte ^ of aanjiekende dodelyke huilen^ byna uitge^

florvenwasy gebeurde bety dat men^ tot te fpoediger wèderbe-

volking van bet zelve y vermits weinige Uit andere landen des

Konings een begeerte betuigden y derwaards over te gaan y de jonge

dochters vergunde^ haar vaderland met zes onechte kinderen

y

enbenadeelt hare Maagdelykeere , te vermeerderen. Doch nadien

die goedwillige fchepfelen Tjch te gerieflyk en te ongebonden be^

toonden y zag Je Overheidzich welhaafi verplicht y Sarefchandt»

iyhen yver te beteugelen y en daar toe^ zo ik het mag geloven
^

tenftrafy de misdaat gelykformg , doch die ik niét noemen durf ^

te gebruiken. Gelyk de Schryver over die byzoridérheid

niet heeft vfWlen uitweiden, laat ik pok aan aóderén over j

het aangehaalde te critifeeren, vermits mynecritique moog-
lyk te fcherp zoude zyn , nadien ik chriftelyke redenen
van Staat met een zo heidenfche handelwyze niet overeen
brengen kan. Dit zal ik maar alleen zeggen, dat dit voor-

val gebeurt zoude moeten zyn , toen de zogenaamde kle-

yejde doodlykc Pokjens in den Jare 1707 in het land

Ïrradèerden 3 maar vele 1000 Menfchen, die ten dien tyde
eefden, weten niet, dat zodanig een' zaak gefchied is

,

«Is hier aangehaalt wordt, welke einddyk gene verzeke-

ring behoeft j want ik niet hope, dat iemand zo onchrift-

]yk zal denken, dat het gefchied zoude konnen zyn.

§. CVII. Dit Artikel luidt dus: hunne Huwelyken voltrek-

ken zy y volgens hunne gemoedsneigingen en toeftandy met weinig
Huwe- plechtigheden. Het gebeurt niet zelden, dat zowel, gelyk

Sech-
cï^^^'Sj gedwongen Huwelyken gefchieden, en niet altoos

tighe- volgend hunne neigingen y maar naar belang. Ook gefchiedt

den. het niet zelden , dat een Vader of naafte bloedverwant,

om zekere redenen , tot he.t een of ander Huwelyk zyne
toelUmming weigert te geven 'y welke bewilliging in i'sland

zo wel plechtig als elders vereifcht wordt. Het is doorgaans

het georuik , dat de Predikant de Brtiid van haren Vader

,

Moeder of dien, onderwelkezy (taat| verzoekt^ doch de

Huwlyks

Van
èunne
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Huwlyks plechtigheden zyn niet zeer groot, en noch min-

der het getal der Bruiloftsgïften, vermits de Huizen door-

gaans klein zyn. 't Geen derhalven den Schryver desaan-

gaande bericht is, is in zo verre niet bezydende waarheid,

naamlyk: dai de Bruiden Bruidegom door de heiderzyds Mat-

fte Vrienden naar de Kerk gehragt^ en aldaar door den Prte-

fter geirouwt worden ^ maar het daarop volgende is des te

onwaarachtiger en fchandelyker bericht, wanneer gezegt

word : vervolgens treden deze drie naar het hoven einde der

Kerky en zetten zich tegens den fVand^ langs welken de Trien'

den TJch ter heide zyden ftellen. De Bruid laat zich een Be-

ker met Brandewyn geven (want gene hyeenkomften^ veel min-

der een zo plechtige ^ door hen^ zonder dat hoven alles gefchat

hertsverheugend vocht ^ gehouden worden) en hrengt denzelven hare

naaftenahuur toe^ die zy tegens ^ door een haaftige legin^ van

den Beker y een aanfporend voorbeeld geeft. De Bruidegom

doet ook injgtfyks aan xymf ^ydê, en dut gaat de Beker zo lang

rondy als men denzelven in de hand^ en zich zelven op de

lenen houden kan. Dus worden de onware berichten van der

^slanderen dronkenfchap in den Br9»^dewyn, 'die zy by alle

gelegenheden en ook zelfs in de Kerk oeffenen zouden
,
ge-

(tadig aangehaalt; doch men heeft voorzichtig gedaan, de
eilanders tegens den Wand in de Kerk te plaatfen , op dat

zy door hunne dronkenfchap zich niet zouden bezeeren.

Het fraaifle in deze Hidori is, dat zy zeer luchtig ter ne-

der is geflelt, waar toe de berichters van den Schryver
zeer goede gaven gehad hebben; doch jammer is 't, dat
zy met de waarheid niet overeenftemt. Echter ware het

niet te wenfchen, dat deze en meer andere vertellingen

wegens de Tslanders waar waren; want men hen dan niet

onderde menfchen behoorde te rekenen, veelmin als Chris-

tenen aan te merken. De Bruidegom en Bruid worden
gemeenlyk des Zondags in de Kerk voor het Altaar ge-
trouwt, na dat de Godsdienft volgens gewoonte begonnen
is, en aleer de Predikant op den Predikftoel treedt, waar-
mede de gantfche plechtigheid in de Kerk volbragt en gee-

T 2 ae



f

1.

il'

148^ BESCHRTVING
','V ne gelegenheid tot Brandewyn drinken is. Na het eïhdf-

gen van den Godsdiend begeeft zich het jonge paar bene-
vens de gaden naar het huis van de BruiloU, alwaar zy
naar hun vermogen en ftand eten, drinken en met geoor-
lofde vrolykheden zich vermaken, als wanneer wel eens
een teug Brandewyn genomen wordt, gelyk by ons, alS'

gemene }ieden Bruiloft houden. Muziek en dans is by hen
in geen gebruik 5 maareen ieder gaat naar Huis, wanneer
hunne matige maaltyd een einde genomen heeft.

Of de ^' CVHl. Dat de Tslanders liefhebbers van enige foorten

Yslan- van Spelen zyn, kan met waarheid niet gezegt worden,
^*^"l'«foffchoon enigen van hun Schaken, en anderen met de Kaart

van het ^P^^^"> ^1 voorbeeld het by ons gebruiklyk %r»/i>W en
Schaak- Lanter. 't Geen men bericht heeft : dat vf zifb wzóndet'
fyki i^jii.heid op het Schaakfpel leggen ^ viaar'tn zy^ gelyk hunne deswe»

gens beroemde worvaderen
,
grote meefters zyn , kan in zoverre

met waarheid gezegt worden , vermits onder 41611 het<

Schaakfpel meerder, dan by ons, in gebruik is, en men
nu en dan onder den gemenen man enigen vïndt,die re^

delyk wel Schaken 5 doch dat zy thans daarin grotemees-
ters zouden zyn , of *er veel werk van maken , kan ik

niet zeggen : maar het is tp geloven en de Tslanders zyn
^lve« van gevoelen, dat hunne voorvaders dat Spel beter

gefpeelt hebben. De voornaamfle oorzaak, waarom men
hun die gave toegefchreven heeft, is gewis, op dat me»
teffens gelegenheid zoude konnen hebben, om enigen

der voorgaande hftcr.ngen tegens hen te herhalen. Dus.

heeft men de oorzaak, waarom zy zo grote meefters in

't Schaakfpel zyn , met deze woorden te kennen gegeven:
nadien zy ^ alt de Vifcbtyd voorby is^ menige ledige uren en

vele lange nachten hebben^ doch niet gaarne meer ^ dan onver-

ftiydelyk vereifcht word^ arbeiden. De ledige uren, die de
Yslanderr oncfertuflchen hebben, zyn in den Vifehtyd zel-

ven, als wanneer vele menfchen uit het noorden en 00-

ilen op de vifchrykfte plaatfcn byeen komen; en wan-
seer enige dagen invallen , dat 2y wegens Storm niet ter

Vifch.
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Vifchvangft konnen gaan , moeten zy enig tydverdryf

hebben , vermits zy dan niets konnen verrichten. Kn dus

kan het wel gebeuren, dat enigen met het Schaakfpel te

dier gelegenheid den tyd verdryven. De lange nachten

geven hun zo veel aanleiding niet , om op het Spel of an-

dere verluftigingen te denken; want wanneer zy niet lla>

pen , werdt hun altoos de een of andere arbeid aangewe-

zen, nadien het tot des huiswaards voordeel niet zoude

(Irekken , wanneer zy ledig zaten. Dat zy niet gaarne

meer arbeiden ^ 'dan onvermydelyk vereifcht word^ is reeds op
zyn' plaats beantwoord en het tegendeel bewezen.

§. CIX. Men heeft den Schryver ftofte gegeven, zyn Van

boek met een Artikel van het danflen der Yslanders te ver hu"ne

meerderen , waarontrent ik geen woord anders weet te zeg
^l^^^^

gen, dan dat zy geheel niet danflèn. Ondertuflchen heeft danflen.

net desSchryversberichters behaagt, hem te vertellen; dat

hun danjfen^ waar van zy grote liefhebbers zyn^ op een owmer-

wetfche eenvouJige manier gefcbiedt, dat Mannen en Vrouwen
iegens malkanderenftaan huppelen en vallen^ zonder van plaats

te veranderen^ hy verwijfeling van het ene been op het ander enz»

Het gcfchied wel dat de Kooplieden , om zich zelvcn en
deTslanderSy die by hen jn de handel^atfen arbeiden, te

verluftigen, dezelve eens byeen roepen, en voor hiin op
de Viool doen fpelen, of hun iets te drinken geven, als

wanneer zy zo goed zy konnen omfpringen: maar anders
danflen zy.niet, en hebben ook gene byzondere danflen.

Hun enjgft vergenoegen, wanneer zy by de een of andere
gelegenheid onthaalt worden, beftaat daarin, dat zy hun-
ne oude fslandfche heldenliederen met luide kelen zingen,
waar toe zy een' gantfche menigte en een* eige melodie
hebben, die zeer plomp is, vermits zy niets van de muziek
of enige inftrumenten weten, behalven dat de een ofander,
die een Viool by de Denen gezien heeft, iets dat na dezel-

ve gel ykt, hebben kan; doch niet te gebruiken weet
§. CX. Ten aanzien van de Burgerlyke regering noemt Van de

de Schryver een Amtmau^ die zyne Koninglykt Majefteitvan^^'j^^\\

T i ^f«-gc€Tlng
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lykelafteneninkomdendeslands heft, en Tan dezelve aan de
Koninglyke Rentkamer rekening doet. Deze heeft tot nu to»

terzelver plaatfe pewoont, alwaar de iVmtman woont,
naamlyk op 's K.onings Hoeve Beffefted^ ' roet Befteftet ,

gelyk

men den Schryver gezegt heeft; doch heeft thans verlof

verworven, om op fViaoe Kkofter te wonen. De milda-

digheid, die men den Amtman in zyn loon en profyten

bewyft, moet de landvoogt betalen, dien men flegts zoo
Ryksdalers tot loon toelegt, daar de Koning hem tot hier

toe zo goet als 350 Ryksdalersin Kronen gegeven heeft, die

noch onlangs met 100 Ryksdalers vermeerdert zyn.

§. CXI. In dit Artikel vindt men zowel de Koniuglyke Van de

inkomften van het land , alf ook hoe vele bedienden buiten ^^'^^

den Amtman en Landvoogd in 't land zyn. Belangende ^jea^

*

de eerftgenoemden, dezelve zyn niet altoos even groot , des Ko»
iaweshalven ook daar van niets zekers gezegt kan worden, pings ir

en voorts blykt, dat de zulken'er geen recht befcheid van *°^'

geweten hebben, die den Schryver berichteden v^/ deKo^
ning van enige hndftreken ook k van de ingevoerde Vifcbtienden

lekomt. Tevoren is reeds gezegt, dat geen' Vifcbtienden

in het land geheven worden ^ doch de fchattingen en tien*

den, die de Koning bekomt, worden volgens 's lands wy-
ze in Viflchen berekent. Alle de Koninglyke revenuen
van dien aart, zowel als andere inkomden, heffen de Sys-
fèlmannen, een ieder in zynen Syflèl, volgens een' zekere
verpachting naar een jaarlykfe belading, die deLandvoogd in

's Koning naam heft , en welke belading zo gematigt
is, dat de Syfièlmannen daarby teffens hun loon voor hun-
ne dienden hebben konnen \ doch nadien de Landvoogd
altoos SyflTelman in GuldbringeSjjfel is, alwaar hy woont en
zyn loon als Landvoogd heeft, doet hy zyne Syflèlreke-

ningen wegens de fchattingen en andere beladingen aan
de Koninglyke Rentkamer. De overige Koninglyke in-

komden bedaan in de Pacht-fomme , die van de Kloo-
ders en andere zyne M^^edeit toebehoorende landeryen
tan den Landvoogd aldaar te lande betaalt wordt. Het

be-

n

!:i
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beloop van de inkomden ^des Konings is gantfch anders,
dan menden Schryver bericht heeft; doch 't geen tot de
befchryving van het land niet eigentlyk behoort.
Men heeft bericht: dat aldaar drie Lorvmeny Landricbters

of Schouten zyn (Lanisdommer hy den Denen) waar van ieder

zyn landftreek of amt beeft -^ maar nooit zyn wezentlyk meer
dan twee Laugmannen geweefl, van welke de een de zui-

der en oofter-vierdedeelen en de andere de noorder en wes-
ter vierde deelen van het land heeft, waarin zy, gelyk de
Lands-dommer by ons, Opperrichters zyn ; maar nadien
'er dikwils een of meer Vice Laugmannen zyn, kan zulks
de berichters van den Schryver aanleiding gegeven heb-
ben , in plaats van twee , drie Laugmannen te noemen en
2'ch dus te vergiffen.£» «ö^-z^ zynherz± Syslomen^ zegt de
Jjchryver, waar van ieder een Dorf of klein gebied onder zich

heeft ^ dergelyken by de Denen Herreds Dommere genaamt
worden. In Tsianat zyn i8 SyHièlen, onder welke mule- en
Skaftefieïds SylTelen, ooftwaards in het land., ieder tweeSys-
felmannen hebben, vermits zy groot en wyd uitgeftrckt

zyn. Dus zyn zo SylTelmannen in Tsland^ en daarenboven
noch een op het Weftman Eiland\ waarom men de reke-

ning niet. hoger dan tot 2 1 Syflelmannen voor gantfch

Tiïand brengen kan. De ene Syflêlman in Mule Syflèl , die

het zuider of middelde gedeelte van de Syflel heeft , heeft

I $ Dingplaatfcn , welken , wanneer hv dezelve op den vaft-

geftelden tyd bezoekt, 't geen in de fente gefchiedt ,een'

reize van volkomen yo mylen vorderen. Hier uit blykt

,

wat een aanzienlyk Dorp of klein Gebied etn Syflèlman heeft.

Van de Dorpen zal ik niet fpreken, waar over een Syflel

man in Tsland geftelt zoude zyn, vermits ik te voren ont-

vouwt heb, dat in dat Eiland gene Dorpen gevonden wor-

den. De verrichtiog en het Amt van een Syffelman is het

zelve als de Herreds-Schouten by ons, naamlyk zy zyn
Onderrechters een ieder in zyn Syflel, en teffens een' foort van

Schouten, vermits zy de Koninglyke Schattingen van den

gemenen man volgens hunne verpachting heffen , waarvan
te
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te voren gefproken is. Nadien zy gemeenlyk genoegzame
inkomften hebben, zyn zy ook aanzienlyke en vermogen-

de lieden.

§. CXII. Hier worden drie Wetten aangchaalt als het Vm
Ricbtfetoery waarnaar in \s\tLndgeoordeelt inord. Het eerde is hunne

het oude a>iii«^*f Lowhoek^ door den Koning MagnusLa-^^^'
getetter uitgegeven, naar *t welk men zich, zo veel de
Krfvolgingen, liggende Gronden en Stamgoederen betreft,

richt. Wat de li^rfdeelingen en Proceflèn over Eigendom-
men en in 't algemeen het myn en dyn betreft, wordt vol-

gens de gemelde oude Tslandfcbe Wetten beoordeelt, doch

't geen de Schryver 'er byvoegt, en waarin, gelyk hy
zegt , inzonderheid naar die Wetten geoordeelt wordt , naam-
lyk Stamgoederen , daar van weet men in Tsland niet het

geringde. Aldaar is wel een' foort van Adels-ret, 't geen
de Schryver mooglyk voor Stamgoederen senomen heeft;

maar in de Proc«flèn neemt men tot de Noorweegfcbe wet
de toevlucht. Vervolgens wordt het Cèriftina-Retten byge-
bragt als het andere Richtfnoer, waarnaar in Geedjykeza*
ken geoordeelt wordt j doch 't geen alzo niet is, nadien het
zelve t'enemaal is afgefchaft en daarop geen acht meer wordt
geflagen, behalven ten aanzien van de Tienden, hoeveel en
waar van dezelve gegeven moet worden. Voor 't overige

wordt in alle geediyke zaken naar het tweede Boek der
Noorweegfcbe Wetten en verfcheide Koninglyke Rescripten
geoordeelt. Het derde Richtfnoer , waarnaar geooraeelt
word, noemt de Schryver :«SVörtf Dommer of Richterboek,
*t geen door Fredrik II. beveftiirt is, naar 't welke zowel
als naiir het Louwhoek van CbriftiaauV, in de Formaïia ta
misdaden gericht zoude worden. Door den naam Stora^

/^jiimfjK verleid, noemt de Schryver die Ordonnantie een
Richterboek, ten blyke, dat hy 't zelve voor een Louw»
hoek gehouden heeft, ofTchoon het niet anders dan een*
Ordonnantie op twee bladen Papier in.quarto is, die in den
Jare 1564. door de beide Tshmdfibe Laugmannen en 24^
door hen daartoe benoemde Mannen is gemaakt en flegt<i

V al-
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tlleen de Bezwangerings ztken en derzelverftralfen betreft»

Die Ordonnantie ^erdt in het volgende Jaar door den
Koning /r^^r/ib //. onder dato Lund 13. April 15Ó;. be-

vedigt , en naardie Ordonnantie worden ook noch de Bezwan-
gerings üraffen ingericht. Dus is het gelegen met het
ötoraSommttj door den Schryver Richterboek genaamt. Ia

formaliteiten en misdaden wordt naar het eerde en zesde boek
der Noorwee^Jcbe Wetten van den Koning Cbriftiaan V. ge-

oordeelt. Daarenboven hebben de Tslanaen verfcheide by-
zondere Refcripten en Ordonnantien , die met de hier voor
genoemde te gelyk het Richtfnoer zyn, volgens welke in

^t land geoordeelt wordt. Voorts is het naar waarheid, 't

geen de Schryver verder zegt : dat ie Koning Fredrïk 1V.
Tushre ervaren Ferfonen opgedragen heeft een nieuw IVetboek

voor Ysland te ontwerpen^ welk Wetboek ook reeds voor
enige Jaren naar Denmarken is gezonden. v«. '-

Men heeft den Schryver doen Bcggan : Jat naar alle

vermoeden y bier te lande onder de ingezetenen weinig gewig-

tige Frocejfen ontjiaan. Voor dezen beeft men de een of an-

dere tujfcben de Biffcbofpen en KoningS' Bailluwen gehad^ die

by hoger beroep onmiddelbaar aan den Koning ^ebragt zyn.

Ik weet niet, waar mede de Billchoppeti en Landbaillu-

^en des Schryvers berichters vertoont konnen hebben^
iix zy dezelve als twiftzuchtiger dan anderen in 't lanj

aanmerkten. Ondertuflchen is bet zeker, dat meer dan
genoegprocedèn ontüaan,voornaamlyk van zodanig een aart,

üism Noorwegen Odels zaken genaamt worden. De Citatien

zyü by den gemenen man zo gemeen als op enige andere

plaatfen, ja noch veelmeer. Ik zoude nletiMnd raden eens

anders land te na te komen, of een Veéftal of iets dierge*

lyks op den grond te zetten, die zich een ander toeeigent;

want hy welhaafl een Citatie te verwachten zoude hebben.
'Offchoon twee naburen Velden hebben, die zich enige

iniylen wegis uitürekkenj gèv4;n zy nochtans riaauwkeurig

iacht , dat geen' van hun dezelve zonder bewilliging én
; TOQtdfiel vaoLdcfv^aaidcre 2ich tèn nutte zc^e-iiaaken.Som-

;:/
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tyds ontdaan gewichtige Proceflèn, en heb ik voor de
Laugtinnen en Opperrichter Proceflen zien voeren over

beuzelingen, die geen Daler waardig waren , en dat noch
door ryke lieden, waaruit hunne twidgierigheid blykt.

Nadien de Schryver met geen woord gedenkt wat Ge-
richten en Inftantien in 't land zyn , en men uit het flot

van dit Artikel byna zoude denken: dat de zaken hy Appel

of hoger beroep onmiddelbaar aan den Koning gebragt worden^

zal ik kortlyk melden, hoedanig het daarmede gelegen is.

By de Syflelmannen van een ieder Syflel wordt een' zaak

ter eerder inüantie voor de Vierfchaar, waar toe zy be-

hoort , aangelegt ^ want een ieder SyiTefman heeft vele

Vierfcharen onder zich , waartoe zekere Didrióten beho-
ren, 't geen in acht genomen moet worden. Wanneer
de zaak door den Sydêlman gedecideert is, kan daar van
aan het Lauggericht worden geappelleert , 't geen jaar-

lyks by Oeperaar gehouden wordt den 8 July en zo lan^e

duurt als iets voorvalt. Ieder Laugman oordeelt zelf in de
zaken, welke in zyn Laugdom voorvallen, en heeft 8

Laug gerichtsmannen tot byzitters. Daar van wordt aan
het Oppergericht geappelleert, *t geen ten zeiven tyde en
ook op dezelfde plaats gehouden wordt , waarin de Ampt-
man prefideert en 't geen voorts uit den Laugman be-
daat , wiens oordeel niet in verfchil is , en uit zoveel
Sydblmannen of des noods Laug gerichtsmannen , dat be-
halven den Amptman als prsefes, 12 Perfonen daarin zyn.

Dit gericht komt ten aanzien van de formaliteiten met het
Opper-hofgericht in "Noorwegen overeen , zodanig dat een
onderrichter wegens weigering van het recht en in dier-

gelyke toevallen lyn recht daarvoor geciteert kan worden.
Van het Oppergericht wordt direól aan het hoogde ge-

richt in Coppenbagen geappelleert, wanneer de zaken van
het belang zyn, gelyk in de Noorweegfche Wetten voorge-
fchreven is. In de Geeftlyke zaken is het Proodgericht,
't geen uit den Prood en twee Aflèflbren bedaat ; daar

van wordt aan het Confidoriaal gericht geappelleert, 't

. . •-...v.j ..i. ».
•
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geen voor het Stift van Skdbolts mede by Oeperaar op de-
zelfde tyden als de andere gerichtea gehouden wordt

,

waarin de Amtman in den naam van den Stifis Amt-
man prefideert, en de Biflchop met de Prooften en Pre-
dikanten Affeflbren zyn. Dit Gericht wordt by Hoolum»
Stift in den Herfft op een' Hoeve fAMfjtfifijirr genaamt

, |
mylen wegs van Hoolum gehouden ,werwaardsde Amtman ie-

mand zendt, om in zynen naam te verfchynen. Van het
ConfiftoriaaJ Gericht wordt ook lynrecht aan het hoogde
Gericht in Ccppenbage geappelleert. In die Geeftiyke Vergade-
ringen word ook teffens van al het gene gehandelt, wat tot het
Geeftelyke behoort,en de Penlioenen aan oude uitgediende
Predikanten en de Predikams Weduwen uitgedeelt. Gene
Advocaten zyn in 't land beftelt -y maar moeten in- iedere

Vandc^aak door den Amtman op nieuw geconftitueert worden.
Dood. S. CXIII. Men heeft den Schryver bericht : dat de este^

ftraffcn cutien beide in Hahfiraffelyhe en Burgerlyhe zakea^ door dr

Rechts-
onderricbters zehen verricbt worden. Dus maakt men de

plegta- Syffelmannen tot Scherprichters, welk beroep, offchoon
{CB* het eerlyk is , aldaar te lande nooit door ^en Syflèlman

verricht wordt. Men oefïênt geen' andere doodilraf, dan
roet den Byl het Hoofd af te (laan , te Hangen , en de
Vrouwen te Zakken , of in een Zak te verdrinken.

Bcfluit. ^ CXIV. Ten befluite wordt een Hiflori van een Tslan'

der van 14 of 15 Jaren aangehaalt, dien een Ivoopman
van daar mede gebragt hadt , en van welken een' party

kromme fprongen vertelt worden, die hy gemaakt zoude
hebben, toen hy nz^t Hamburg kwam, en de grote Hui-
zen en andere dingen zag, dien hy te voren nooit gezien

hadt, en ook dat men hem in een* Opera gebragt hadt,
waarin onder anderen een grote Draak vertoont wierdt

,

uit wiens open kaken enige vermomde Duivels hervoort-

fprongen enz. , welke Hiftorie maar alleen verhaalt wordt
om te tonen, hoe die Menfchen zich gedragen, wanneer
zy in een ander gewed en genoegzaam in een' nieuwe
VVaereld komen. Wanneer men niet reeds gewoon was

,

alles ten kwaadden te duiden ^ wat de Tskaders betreft,

zou*

¥ i I
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20ude men nooit hebben konnen befluiten, dit van een

Jongeling alleen ter befchaming van de Tslanders te verha-

len. Is dan dat geval van een jongen Tslander van 14 of

i^ Jaren zo zeldzaam, dat men daaruit kanbefluiten, hoe

dom de Tslanders zynp Zoude zulks niet een anderen Rnaap
van zyn ouderdom wedervaren konnen hebben, wanneer

hy voor de eer(temaal in zulk een Schouwplaats der Wae-
reldjgelyk Hamburg of in een' andere grote Stadgekomen,
en aldaar in een' Opera gebragt wts? Wanneer men een
Boerenjongen uit het allerbefchaaffte land genomen hadt

,

die nooit ie voren uit zyn' Geboorteplaats geweeft was,

zoude hy zich niet even zo aangeftelt hebben? Het is in

Coppenhagen niet zeldzaam, dat wanneer een Boerejongen

de eerftemaal in de Stad komt en op een Wagen rydt , hy
met veel verwondering rondom ziet en alle de Huizen en

wat hem anders bejegent , zodanig met een open mond
befchouwtjdat hy byna buiten zich zelven vervoert wordt,
en vergeet, wat hy te verrichten heeft. Om voor deze

fraaije Hiftorie niet fchuldig te blyven, zal ik een' van deq-

zelfden aart mede deelen. Men verhaalt , dat een Jong-
man uit Jutland^ die door de Wefterpoort in Coppenhagen

kwam ryden , onder het lange gewelf der Poort gekomen
zynde, zyn hoed afnam en voor de ogen hieldt. Als nu
een ander, die met hem op den Wagen zat, vroeg, wat
zulks beduiden wilde, antwoorde hy, dat hy het Vader
ons badt, nadien hy meende in een' Kerk te zyn, aange-
merkt hy nooit als maar alleen in de Kerk zodanig een
gewelf gezien hadt. OfTchoon de eenvouwigheid van zo-

danig een Jongeling belagchens waardig is , kan ik echter
niet geloven, dat een verftandig Man daarom de gantfche
Jutfche Natie voor zot zoude houden, en derhalven kan
het ook de Tslandfcbe Natie tot geen* domheid aangerekent
worden, dat een Tslander^ wanneer hy de eerftemaal de
WaereJd buiten TsJand befchouwt en hem zo vele ongewo-
ne dingen voorkomen, daarover verwondert ftaat. Voorts
"Vordt toegeftaan, dat ótTstandery van wien men die Hi-

V 3 ftoric
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ftoiie bericht heeft, r *ïlmft kundigergeworden was^ waaraan

ook niet te twyffelen is. 't Geen verder van hem gezegt

wordt, dat hy niet te bewegen was, in Denmarken te bly-

ven, is alzo niet. Wel is waar, dat hy weder naar Tsland

vertrok, na enige Jaren in C^/^^/^l^a^^ff gedient te hebben,
en gevolmagtigde wierdt by den Landvoogt^ doch hy kwam
federt weder naar Coppenhagen en werdt bediende der Raad-
kamer, in welk amt hy voor enige Jaren wei bemiddelc
overleden is. Dit is een' zo bekende zaak , dat men zelf

zyn naam weet, die Iver Gislefen was. En dit^ zegt de
Schryver, is alles ^ wat ik van Ysland heb konnen zamenbren'

gen, waar voor het publiek wylen den heer Burgermeefter
Anderfen veel dank fchuldig is, want het dien heer niet ten
kwaden geduid kan worden , dat de berichten , welke hy
bekomen heeft, zo onwaar en ongegrond geweeft zyn,
hoewel hy daarmede aanleiding gegeven heeft tot het geen
hy wenfchte en nu ge(chiedt, naamlek dat een ander, die

meer kundigheid, gelegenheid en ledigen tydhadt, zich de
moeite gaf, het te vermeerderen en te verbeteren ; want
vermits ik my langer dan twee Jaren in W<iWopgehouden
heb, hebben myne andere verrichtingen my tyd en gele-

genheid overig gelaten , om 't geen den Schryver bericht

en hem odwaar opgegeven was, na te zien, en derhalven
het door hem uitgegevene te vermeerderen en te verbeteren.

Gelyk de heer Schryver wenfchte, zo hoop ik ook, dat dit

den groten Schepper ter eregedyen moge , vermits deszelfs

weldaden jegens Tsland, die in het Boek van den heer yfif*

derfon vermindert waren, in klarerdachligtgeftelt worden,
en dat den opmerkende myn arbeid tot onderricht en verge-
noeging (trekk e, nadien hy door dit gefchrift een recht
begrip van 7>/rf;7^ verkrygen kan. .
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